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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 8 juni 2016  (doc DC 16-07/01). 

 

2 Cijfers 

2.1 weekstatistieken januari-juni 2016 

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

(doc DC 16-07/02). 

UITZICHT verzorgde in de eerste zes maanden van dit jaar 1.646 crematies, of gemiddels 64,2 crematies 

per week.  

Het aandeel afscheidsdiensten blijft stabiel rond 16%, samen 260 diensten. 

Het aantal koffietafels blijft eerder zwak, met in totaal 77 koffietafels (2.716 couverts). 
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2.2 Halfjaar-analyses 

Kennisname van enkele statistische analyses over de eerste jaarhelft 2016 (doc DC 16-07/03): 

-  aantal crematies per ondernemer 

-  crematies per regio van herkomst 

-  crematies per gemeente 

2.3 milieuresultaten 

Kennisname van de meetresultaten van de emissiemetingen dd. 25-27 mei 2016 (doc DC 16-07/04). 

Alle meetresultaten blijven beduidend onder de VLAREM-grenswaarden. We blijven waakzaam over de 

NOx-waarden. 

 

3 vergunningsprocedures 

3.1 stedenbouwkundige vergunning 

We ontvingen een nieuw arrest van de Raad voor vergunningsbetwistingen dd. 16 juni 2016 (doc DC 16-

07/05). In dit Arrest verwerpt de RVVB het beroep vanwege het actiecomité. Dit comité stelde ten onrecht 

dat de parking Lange Munte mee moest opgenomen zijn in de stedenbouwkundige vergunning. 

Door dit arrest van de RVVB blijft onze bouwvergunning gehandhaafd. 

3.2 milieustakingsvordering (Hof van Beroep) – opvraging rechtsplegingsvergoeding 

Kennisname van de briefwisseling van advocatenkantoor Publius (doc DC 16-07/06). 

De rechtsplegingsvergoeding van 10.500 euro, ons toegekend door het arrest dd. 22 april 2016 van het 

Hof van Beroep, is opgevraagd bij de advocaten van het actiecomité Samen Sterk. 

3.3 Milieuvergunning : vernietigingsprocedure Raad van State 

Geen nieuwe ontwikkelingen. Psilon heeft een verzoek tot tussenkomst ingediend bij de Raad van State. 

3.4 Aanvraag wijziging milieuvergunning (tot 4.000 crematies) 

We ontvingen een gunstig advies vanwege CBS Kortrijk (doc DC 16-07/07). 

Ook de bespreking op de Provinciale Milieuvergunningscommissie op 24 juni verliep in een constructieve 

sfeer. We mogen een beslissing verwachten van de deputatie op 14 juli. 

3.5 Plan-MER omgeving Lange Munte 

We ontvingen ook een kopie van de MER-doorlichting van het crematorium, besteld door de Stad Kortrijk 

bij een onafhankelijk studiebureau BovaEnviro+ (doc DC 16-07/08). Dit rapport bevestigt dat het 

crematorium over de gehele lijn correct werkt, en geen enkele wezenlijke overlast meebrengt in de buurt. 

 

4 Bezwaar tegen gemeenteraadsbeslissing Ardooie 

Zoals beslist op vorige vergadering heeft Psilon op 23 juni 2016 bij de gouverneur een gemotiveerd 

bezwaar ingediend tegen het voornemen van de gemeente Ardooie om de oprichting van een privaat-

publiek crematorium te steunen. Dit bezwaar werd juridisch grondig gestoffeerd door Publius advocaten. 
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Overigens heeft ook de voltallige groep openbare crematoria (vzw VNOC) zich op 29 juni 2016 

aangesloten bij de indiening van het bezwaarschrift. (doc DC 16-07/09) 

 

De conclusies van Publius zijn zeer duidelijk wat betreft de wettelijke mogelijkheden voor privaat initiatief 

bij nieuwe crematoria.  De wetgeving laat weliswaar toe dat een aantal nevenactiviteiten (bv. 

ceremoniebegeleiding of aanbieden van koffietafels) door een private partner kunnen gebeuren ; de 

wetgeving is echter zeer duidelijk en expliciet voor wat betreft de oprichting van nieuwe crematoria. Hier 

kan enkel openbaar initiatief worden toegelaten. 

 

5 Personeel  

5.1 Vermindering prestaties 

Onthaalmedewerker L.H. vraagt om haar prestaties te kunnen verminderen van 0,60 VTE naar 0,50 VTE. 

Het directiecomité gaat akkoord. 

 

5.2 Ontslag technisch medewerker 

Het directiecomité beslist over te gaan tot het ontslag van een technisch medewerker. 

Dit alles binnen alle wettelijke schikkingen en vergoedingen, inclusief een outplacement-begeleiding. 

 

6 Duurzame energie 

6.1 Warmtenet KULAK : gentlemen’s agreement 

Met KULAK en cvba BeauVent werden de samenwerkingsprincipes vastgelegd voor de levering/afname 

van restwarmte van het crematorium voor de gebouwenverwarming van KULAK. 

Deze afspraken zijn vervat in een ontwerp van Gentlemen’s Agreement (doc DC 16-07/11), waarin de drie 

partijen zich verbinden om voor de duur van 1 jaar exclusief met elkaar te onderhandelen voor de 

realisatie van dit kleinschalige warmtenet. 

De globale investering wordt geraamd op 330.000 euro, waarvan Psilon 1% zou inbrengen.  

Psilon krijgt een vergoeding van 1 euro/MWh geleverde warmte. 

Het directiecomité gaat akkoord met het voorgelegde ontwerp van gentlemen’s agreement. 

 

7 Financiën 

7.1 Ruling vennootschapsbelasting 

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (FOD Financiën) stemde op 14 juni 2016 in met de 

gevraagde ruling omtrent de vennootschapsbelasting. Hiermee wordt Psilon voor de komende vijf jaar 

vrijgesteld van vennootschapsbelasting, en blijven we dus binnen op het stelsel van rechtspersonen-

belasting. 
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Deze beslissing geldt tot en met het inkomstenjaar 2019. Daarna volgt een nieuwe evaluatie van de 

kostprijsmechanismen van Psilon (dienstverlening aan kostprijs / geen winstmaximalisatie). 

7.2 Betaalachterstal: vragen tot afbetaling 

In de voorbije weken kregen we enkele tussenkomsten van OCMW’s (Menen, Zonnebeke) met 

gemotiveerde vragen tot gespreide afbetaling van een crematie voor rekening van een particulier, telkens 

a rato van 50 euro/maand. 

Om sociale redenen gaat het directiecomité akkoord met de beide voorstellen voor gespreide afbetaling. 

 

8 Varia 

8.1 Persaandacht WTV-Focus 

Op 15 juni 2016 heeft WTV-Focus een nieuwsitem gebracht omtrent het gebruik van restwarmte voor de 

gebouwenverwarming KULAK.  

8.2 Technische werken 

Op dit ogenblik is de firma SAF-Nord een partiële herbemertseling bezig van de refractaire binnenkamer 

van oven 1 (vloer en één zijwand).  Geraamde kost = 8.700 euro. 

8.3 Giften aan Koester 2016 

In de voorbije maanden konden we alweer de bedragen van 9.878,50 euro + 2.406,89 euro doorstorten 

aan Koester, het thuiszorgproject van de vzw Kinderkankerfonds. 

In totaal ontving Koester in de voorbije jaren reeds meer dan 50.000 euro afkomstig uit de recuperatie 

van metalen na crematies. 

8.4 Rondvraag 

Nihil 

 

9 Volgende vergadering 

 

woensdag 7 september 2016 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 


