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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 9 september  (doc DC 15-10/01) 

 

2 statistieken 

2.1 week-/maandstatistieken 2015 

Kennisname van de statistieken van crematies t/m midden oktober 2015 (doc DC 15-10/02). 

Per 19/10 zijn reeds 2.571 crematies uitgevoerd, of gemiddeld 60,9 crematies/week. Omwile van de in de 

milieuvergunning opgelegde limiet wordt het aantal crematies verder afgeremd naar max. negen 

crematies per dag. Dagelijks dienen een drietal crematies afgeleid. 

Het aandeel crematies met afscheidsdienst in UITZICHT is in de voorbije maanden licht toegenomen, 

respectievelijke 22% (augustus) en 17% (september).  

We telden in de voorbije zomermaanden telkens 10 rouwmaaltijden, goed voor ca. 300 ‘couverts’/maand. 
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2.2 cijfers Belgische crematoria 

Kennisname van de maandstatistieken september 2015 van de Belgische crematoria (doc DC 15-10/03). 

 

3 vergunningsprocedures 

3.1 stedenbouwkundige vergunning: cassatieberoep Raad van State 

N.a.v. het cassatieberoep door het actiecomité Samen Sterk heeft Psilon op 22 september 2015 een 

verzoek tot erkenning als tussenkomende partij ingeleid bij de Raad van State. 

3.2 milieustakingsvordering (Hof van Beroep) 

Op 15 september 2015 heeft tegenpartij een bewijs van woonst ingediend bij het Hof van Beroep voor 

125 eisers. Een 60-tal eisers hebben afgehaakt. 

Hierover worden verdere conclusies neergelegd door de betrokken partijen. 

3.3 plan-MER 

De opdracht voor opmaak van een plan-MER wordt volgende week toegewezen door CBS-Kortrijk. 

 

4 personeelsbewegingen 

4.1 ziekteverlof 

Het ziekteverlof van een technisch medewerker werd alweer met een maand verlengd.  De technische 

werking wordt verder verzekerd door een 80%VTE eigen medewerker en door interiminzet. 

4.2 intro nieuwe medewerkers 

In de voorbije weken werden drie nieuwe medewerkers aangeworven. 

Rekening houdend met de opzegtermijnen bij hun respectievelijke werkgevers zijn volgende data voor 

indiensttreding afgesproken: 

- Lies Hackelbracht (60% VTE onthaalmedewerker) is in dienst getreden op maandag 19 oktober 2015. 

- Johan Detienne (100% VTE technisch medewerker) treedt in dienst op maandag 23 november 2015. 

- Vera Vancraeyenest (50% VTE admin.-financieel medewerker) treedt in dienst op maandag 4 januari 

2016. 

 

5 Verenigd Netwerk Openbare Crematoria 

5.1 tussentijds verslag werking VNOC 2015 

Het directiecomité bespreekt het tussentijds verslag van de werking van VNOC in 2015 (doc DC 15-

10/04). 

Door de krachtenbundeling bij gezamenlijke bestellingen/aanbestedingen hebben we al enkele bijzondere 

financiële resultaten geboekt, onder meer bij de gezamenlijke aanbesteding van emissiemetingen 
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(prijsvoordeel ca. 3.500 euro/jaar) en de  gezamenlijke bestelling van urnen (prijsvoordeel ca. 3.000 euro 

per jaar). 

5.2 vooruitblik 2016 

Het directiecomité bespreekt het programma en de prioriteiten 2016 in de werking van de vzw VNOC. 

De begroting 2016 (doc DC 10/05) voorziet een totale omzet van 61.774,00 euro. De bijdrage per 

deelnemende intercommunale blijft behouden op 2 euro per crematie (voor Psilon te ramen op ca. 6.000 

euro). 

 

6 Varia 

6.1 locatieverkenningen tweede crematorium 

Jan Sabbe geeft verslag van de bespreking met de planologische dienst van Provinciebestuur West-

Vlaanderen, met betrekking tot de locatieverkenningen voor een tweede crematorium in het Psilon-

werkgebied.  

Het provinciebestuur bereidt een grondige herziening voor van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. 

Bij deze herziening is het aangewezen om onze vraag naar een bijkomend crematorium in het westen van 

ons werkgebied, mee in overweging te nemen. 

6.2 uitgevoerde werken september-oktober 2015 

Het directiecomité hoort toelichting bij de uitgevoerde werken in de voorbije maanden: 

- herbemetseling ovenkamers (uitgevoerd door SAF Nord) 

- revisie motoren, aandrijfriemen, lagers (uitgevoerd door CET motoren) 

- onderhoudsvernieuwing parketvloer in inkomhal (uitgevoerd door M. Coopman interieurwerken) 

6.3 gesprek Deken Kortrijk 

Het directiecomité hoort verslag van een gesprek met E.H. Geert Morlion, deken te Kortrijk, met 

betrekking tot de samenwerking tussen UITZICHT en de Dekenij. Tot vandaag beperkt de katholieke Kerk 

zich tot een korte gebedstussenkomst in het crematorium. Een volledige kerkelijke uitvaart kan niet plaats 

vinden in een crematorium of funerarium. 

6.4 Horizon : probleem dakdichting / brandverzekering 

Naar aanleiding van het aanhoudende probleem van waterinsijpeling werd de aannemer in gebreke 

gesteld en werd onze brandverzekering Ethias aangesproken. Een technische expertise wordt uitgevoerd 

op 1 december 2015. 

6.5 de Herinnering 

Volgende week plannen we, in de aanloop naar 1 november, twee herdenkingsvieringen. Op 28/10 een 

christelijke dienst in samenwerking met de Dekenij, en op 29/10 een vrijzinnige dienst in samenwerking 

met het Huis van de Mens. 
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6.6 donatie Koester/Kinderkankerfonds 

We ontvingen recent opnieuw een bedrag van 2.185,90 euro vanuit de recyclage van metaalresten uit de 

crematies in het voorjaar 2015. Dit bedrag wordt integraal geschonken aan Koester. 

In totaal heeft Psilon in de voorbije jaren reeds een bedrag van 35.354,65 euro geschonken aan Koester. 

 

7 rondvraag 

1. Sonny Ghesquière vraagt naar de mogelijkheid tot crematie na collectieve grafopruimingen. 

2. Het directiecomité suggereert om regelmatig een opleiding/begeleiding te voorzien voor de 

onthaalmedewerkers in verband met de psychologische/emotionele aspecten bij het omgaan met 

families in moeilijke omstandigheden 

3. Het directiecomité vraagt om asap een korte info te verspreiden aan de leden van de raad van 

bestuur, als handleiding bij hun toelichting van werkprogramma en begroting 2016 aan de 

respectievelijke gemeenteraden. 

 

8 Volgende vergadering 

 

woensdag 2 december 2015 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 


