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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 24 februari 2016  (doc DC 16-04/01) 

 

2 Cijfers 

2.1 Statistieken januari-februari 2016 

Kennisname van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten over de maanden januari-april 2016 

(doc DC 16-04/02). 

UITZICHT verzorgde in de eerste vier maanden van 2016 1.118 crematies.  Dit is zowat 12% minder dan 

in dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel afscheidsdiensten blijft stabiel rond 16%. Ook het aantal 

koffietafels blijft stabiel, met gemiddeld 14 koffietafels per maand. 
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2.2 Statistieken Belgische crematoria jan.-maart 2016 

Uit een overzicht van alle Belgische crematoria, over de periode januari-maart 2015, leren we dat er 

globaal 10% minder crematies zijn (in Vlaanderen zelfs -12%) dan in diezelfde periode vorig jaar. 

Dit heeft alles te maken met de voorbije zachte winteromstandigheden. 

De huidige terugval in UITZICHT is dus niet abnormaal, en ligt volledig in lijn met de Vlaamse trend. 

 

3 vergunningsprocedures 

3.1 milieustakingsvordering (Hof van Beroep) 

De pleitzitting is doorgegaan op 15 januari 2016. We wachten nog steeds het vonnis af.  

3.2 stedenbouwkundige vergunning: cassatieberoep Raad van State 

Kennisname van het Arrest Raad van State dd. 8 maart 2016. 

Omwille van een vermeende tegenstrijdigheid omtrent de status van de parking Lange Munte verwijst de 

Raad van State het dossier opnieuw terug naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

3.3 Milieuvergunning 

Naar verluidt zou het actiecomité Samen Sterk alweer een beroep tot vernietiging hebben ingediend tegen 

de recent gewijzigde milieuvergunning. We wachten op formele bevestiging vanuit de Raad van State. 

3.4 Aanvraag uitbreiding milieuvergunning 

Onze aanvraag tot uitbreiding van de milieuvergunning naar maximaal 4.000 crematies ligt in behandeling 

bij de deputatie. Een openbaar onderzoek is lopend. Een eerste evaluatie, binnen de Provinciale 

Milieuvergunningscommissie, is voorzien op 24 juni. Een uitspraak van de Deputatie mag ten vroegste 

verwacht worden tegen 14 juli.  

3.5 plan-MER 

De studiebureaus Arcadis en BovaEnviro+ die in opdracht van de Stad Kortrijk het plan-MER voor de 

omgeving Lange Munte opmaken, zouden hun eerste bevindingen klaar hebben in de loop van mei 2016. 

 

4 Personeelsbewegingen 

4.1 Ziekteverlof technisch medewerker 

Het directiecomité hoort verslag van de het gesprek dat voorzitter en directeur op 9 maart 2016 hadden 

met technisch medewerker KVR. 

Het directiecomité stelt voor om een advies te vragen aan onze arbeidsgeneeskundige dienst (Securex – 

Dr. Clinckemaillie), omtrent de fysieke en psychische mogelijkheid tot werkhervatting. Indien de 

arbeidsgeneesheer dit negatief inschat, dan kan een ontslag om medische redenen overwogen te worden. 

4.2 Arbeidsgeneeskundig onderzoek VVC 

Het directiecomité neemt kennis van de conclusies van het arbeidsgeneeskundig onderzoek van VVC. 
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Het directiecomité gaat akkoord om regelmatig thuiswerk toe te staan. 

 

5 Signalen uit adviesvergadering uitvaartondernemers 18/04/2016 

Kennisname van de besprekingen op de adviesvergadering met uitvaartondernemers op 18/04/2016. 

Uit deze vergadering zijn volgende twee aandachtspunten verder te onderzoeken: 

- Procedure gebruik vuurvaste identificatiesteentjes 

- Kostenverrekening voor aanwezigheid van familie bij invoer 

 

6 Technische werking 

6.1 Offerte koolstoffilter luchtafzuiging ovenzaal 

Het directiecomité neemt kennis van de offerte van de firma Flanders Air Technic n.v. voor het installeren 

van een koolstoffilter op de luchtafzuiging van de ovenzaal.  

Het directiecomité gaat akkoord met het bestellen van dergelijke filterkast met aktief koolcanisters, aan 

de voorgestelde prijs van 14.025,60 euro + 2.610,00 euro installatiekosten. 

6.2 Onderhoudstussenkomsten GEM 

Vier techniekers van GEM Matthews hebben op 22/04 en 23/04 het contractueel voorziene halfjaarlijkse 

onderhoudsnazicht uitgevoerd op de oven- en filterinstallaties. Alle systemen worden daarbij op een 80-

tal controlepunten nagezien en afgeregeld in functie van een optimale milieutechnische procesvoering. 

6.3 Industriële reiniging 

De halfjaarlijkse reiniging van alle rookgaspijpen werd, na vergelijkende prijsvraag, uitgegeven aan de 

firma Galco Industrial Cleaning uit Gent. Per ovenlijn wordt één volledige dag uitgetrokken voor de interne 

reiniging van de twee ovenkamers, de boiler en de schoorsteen. Dagprijs (2 werkmannen) = 784,21 euro. 

6.4 Warmtenet KULAK 

Recent werden de gesprekken opnieuw hernomen met KULAK, Ingenium en cv BeauVent voor de 

realisatie van een warmtenet tussen UITZICHT en KULAK. 

Het directiecomité onderschrijft het belang van dit project, zowel op vlak van duurzaamheid, op vlak van 

kostenefficiëntie als op vlak van imago-ondersteuning. 

Ondertussen lopen de gesprekken verder ifv van een definitief engagement tegen juni 2016 (verwachte 

subsidieoproep van de Vlaamse overheid). 

 

7 Onthaalgebouw Horizon – schade waterinsijpeling – minnelijke schikking 

Het directiecomité verneemt dat er, na maandenlange onderhandeling, zo goed als een akkoord rond is 

omtrent een minnelijke schikking tussen vier betrokken partijen (aannemer Furnibo, onderaannemer 

dakzinkwerken Vandelannoote, architecten SumProject en bouwheer Psilon) en hun respectievelijke 

verzekeringen. 
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De aannemer (18%), onderaannemer (64%) en architecten (18%) zijn bereid om onderling de kosten te 

verdelen voor het herstel van de schade (ca. 18.000 euro) en voor de vernieuwing van het zinkdak onder 

een hogere dakhelling (ca. 54.000 euro). 

Het directiecomité gaat akkoord met dit voorstel van minnelijke schikking, en rekent op een correcte en 

snelle uitvoering van de werken. 

 

8 5 jaar UITZICHT 

 

Gedachtenwisseling omtrent een passende huldiging n.a.v. het vijfjarig bestaan van UITZICHT in oktober 

2016. 

Binnen de begroting 2016 was hiervoor een budget voorzien van 7.000 euro voor een evenement, en 

12.000 euro voor de aankoop van passend kunstwerk. 

Het directiecomité is voorstander van om iets blijvends aan te kopen, een kunstingreep binnen het in de 

begroting vooropgestelde budget. 

Diverse pistes voor kunstintegratie worden verder onderzocht. 

 

9 Varia en rondvraag 

 

- Kort verslag van de voorbije gesprekken (Ieper, Poperinge) omtrent locatieverkenningen voor een 

tweede crematorium. 

- Vraag om de houten buitendeuren (voordeuren) een onderhoudsbehandeling te geven. 

- Vraag om de elektronische nieuwsberichten aan de uitvaartondernemers ook door te sturen aan de 

leden van het DC. 

 

10 Volgende vergadering 

 

woensdag 8 juni 2016 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 


