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Welkom – uitwisseling nieuwjaarswensen

2

Verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 7 december 2016 (doc DC 17-01/01).

3
3.1

Cijfers
statistieken crematies 2016

Kennisname van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in 2016 (doc DC 17-01/02).
UITZICHT verzorgde in het voorbije jaar 3.208 crematies, of gemiddeld 62 crematies per week.
Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 15,9%, of in totaal 510 afschiedsdiensten. Ongeveer 1 op 4
uitvaartdiensten wordt gevolgd door een familiemaaltijd in Horizon: samen 140 koffietafels.
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3.2

Analyses per gemeente en per uitvaartondernemer

Kennisname van de statistieken van crematies 2016 opgedeeld naar gemeente/regio van herkomst (doc
DC 17-01/03)., en naar uitvaartondernemer (doc DC 17-01/04).
72% van de overledenen zijn afkomstig uit aangesloten gemeenten, a priori uit de regio Kortrijk (53,8%).
Van de niet-aangesloten gemeenten zijn vooral de aangrenzende Waalse gemeenten van belang
(Mouscron-Comines: 10,6%), en de aangrenzende Oost-Vlaamse gemeenten (Zulte, Kluisbergen,
Kruishoutem: 4,3%).
3.3

Statistieken uitvaartdiensten 2016

Kennisname van de statistieken van uitvaartdiensten in 2016 (doc DC 17-01/05).
54% van alle uitvaartdiensten worden verzorgd en voorgegaan door eigen medewerkers van UITZICHT.
De overige diensten gebeuren in samenwerking met externe voorgangers.
3.4

Belgische/Vlaamse crematiecijfers 2016

Kennisname van de VNOC-statistieken van alle Belgische crematoria in 2016 (doc DC 17-01/06) . Hoewel
het aantal crematies in Vlaanderen globaal afnam met -0,9%, kende UITZICHT een toename van +4,7%.
3.5

energieverbruik

Kennisname van de verbruiksstatistieken van gasverbruik voor de gebouwenverwarming (doc. DC 1701/07).
Sinds de optimalisatie van het gebruik van restwarmte voor onze gebouwenverwarming is het gewone
gasverbruik gehalveerd. De investering van ca. 6500 euro voor de aansluiting van een warmwaterbuffervat zal op 4 jaar volledig zijn terugverdiend.

4
4.1

Vergunningen en procedures
Beroepsprocedure uitbreiding milieuvergunning tot 4.000 crematies

De beroepstermijn tegen het M.B. van 5 december 2016 loopt sinds 17 december 2016 (tot 17 februari
2017). We hebben tot heden geen weet van eventuele ingediende beroepen bij de Raad van State.
4.2

Positiebepaling actiegroep Samen Sterk

Via de advocaten van de actiegroep Samen Sterk werd de rechtsplegingsvergoeding van 10.500 euro
gevorderd, die ons werd toegewezen in het Arrest Milieustakingsvordering.
Het directiecomité bevestigt de positie tegenover de actiegroep Samen Sterk.

5
5.1

Personeel
Interne organisatie diensten

Open gedachtenwisseling omtrent de personeelsorganisatie, met aandacht voor het organogram, de
evoluerende functieverwachtingen, de tekorten/behoeften op korte en langere termijn.
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5.2

Personeelsbezetting Horizon

Het directiecomité bespeekt de personeelsorganisatie binnen Horizon. Gezien de zeer wisselende activiteit
binnen Horizon (wisselend naar data/tijdstippen en naar grootte van de familiegroepen) moet vaak
gewerkt worden met flexibele inzet van interimmedewerkers.

6
6.1

Varia
Nieuwjaarsontmoeting 24 januari

Ter herinnering.
6.2

Grensoverschrijdende afstemmingen

Op 12 dec 2016 ging een overlegbijeenkomst door met de directies van de crematoria van Lille Metropole
(F.), Ideta (W.) en Psilon (Vl.). Er werd gesproken over de harmonisering van wetgeving omtrent
grensoverschrijdend lijkenvervoer, en over de planning van bijkomende crematieovens of crematoria in de
ruime Eurometropole regio.
Lille Métropole blijkt bijzonder geïnteresseerd onze de nieuwste ontwikkelingen omtrent warmtenetten.
6.3

VNOC – participatie in vzw EUFIA.be

Kris Coenegrachts licht de oprichting van een Europese Innovatie Funeral Awards (EUFIA vzw) toe.
Binnen deze organisatie willen uitvaartverzorgers, crematoria en aanverwante dienstverleners innovatieve
ontwikkelingen honoreren en promoten. EUFIA is de opvolger van de IFA (International Funeral Awards)
met werking binnen Nederland, Duitsland en België. De vzw VNOC zou namens de Vlaamse crematoria
toetreden tot de nieuwe vzw.
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Bezoek parkbegraafplaats Wervik

8

Volgende vergadering

woensdag 8 maart 2017 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT

auteur - y 21 04 17 dossier - 20170118 vDC beknopt.docx bestand - 18 januari 2017 datum

