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Raad van bestuur – 21 maart 2017 

Aanwezig Kurt Vanryckeghem Waregem voorzitter 
 Marc Vanwalleghem Roeselare ondervoorzitter 
 Stephan Titeca Anzegem bestuurder 
 Steve Decru Avelgem bestuurder 
 Marijke Ostyn Harelbeke bestuurder 
 Dirk Baekelandt Heuvelland bestuurder 
 Hans Boels Kortrijk bestuurder 
 Marie-Claire Vandenbulcke Kortrijk bestuurder 
 Annelies Vandenbussche Kuurne bestuurder 
 Jacqueline Mostaert Langemark-Poelkapelle bestuurder 
 Greta Vandeputte Ledegem bestuurder 
 Ann Lammertyn Lendelede bestuurder 
 Eddy Lust Menen bestuurder 
 Daisy Decoene Moorslede bestuurder 
 Annick Debonné Pittem bestuurder 
 Tania Feys Roeselare bestuurder 
 Gerda Van den Driessche Spiere-Helkijn bestuurder 
 Gerda Goubeir Vleteren bestuurder 
 Guido Berten Vleteren raadgevend bestuurder 
 Martine Vandevelde Waregem raadgevend bestuurder 
 Sonny Ghesquière Wervik bestuurder 
 Filiep Vandecandelaere Wervik raadgevend bestuurder 
 Koen Grymonprez Wevelgem bestuurder 
 Jan Stevens Wielsbeke bestuurder 
 Erik Maes Zwevegem bestuurder 
 Jan Sabbe directeur IGS Psilon secretaris 
    

Verontschuldigd Jo Tijtgat Deerlijk bestuurder 
 Loes Vandromme Poperinge bestuurder 
 Kris Coenegrachts directeur IGS Westlede extern deskundige 
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1 verslag vorige vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 13 dec 2016. 

 

2 statistieken 2016 

De raad bespreekt de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in 2016: 

2.1 week- maandstatistieken 2016 

UITZICHT verzorgde in totaal 3.208 crematies, 510 uitvaartdiensten en 140 koffietafels. 

2.2 plechtigheden 2016 

UITZICHT verzorgde in 510 uitvaartdiensten. 54% van deze diensten werden volledig voorbereid en 

voorgegaan door onthaalmedewerkers van UITZICHT. 15% werd voorbereid door onze medewerkers, en 

voorgegaan met iemand van de Dekenij. 

Eén op twaalf diensten is geheel of gedeeltelijk in de franse taal. 

2.3 crematies 2016 naar regio van afkomst 

72% van alle crematies is afkomstig uit een aangesloten Psilon-gemeente. 

Van buiten de Psilon-gemeenten, zien we vooral de regio Mouscron-Comines (10,6%) en de niet-

aangesloten gemeenten uit het Ieperse (4,1%), het Roeselaarse (4,5%) en Oost-Vlaanderen (4,3%). 

2.4 Crematieaandeel per gemeente 

De gemeente Kuurne kent het grootste relatieve crematieaandeel. Omgerekend per 1.000 inwoners, telde 

Kuurne 7,6 crematies in UITZICHT. Kuurne wordt gevolgd door Menen (7,2 crematies per 1000 inw) en 

Kortrijk (7,1 crematies per 1000 inw.) 

2.5 Crematies 2016 Belgische crematoria 

In vergelijking tot de Belgische cijfers (+0,0%) scoort crematorium UITZICHT (+4,5%) uitzonderlijk hoog. 

Het Vlaamse gemiddelde daarentegen nam af (-0,7%) in 2016. 

 

2.6 Statistieken januari-februari 2017 

De eerste maanden van 2017 kenden uitzonderlijk hoge sterftecijfers over geheel België. Dit is te 

verklaren door slecht winterweer in combinatie met verhoogd griepcijfer. 

Ook in UITZICHT noteren we in jan-feb 2017 heel wat meer crematies dan in 2016: 
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– 762 crematies (+36 %) 

– 101 uitvaartdiensten (+0 %) 

–   36 koffietafels (+9 %)  

 

3 stand van zaken juridisch-administratieve procedures 

3.1 Beroepsprocedure uitbreiding milieuvergunning tot 4.000 crematies 

We ontvingen op 8 maart 2017 de kennisgeving vanuit de Raad van State omtrent een 

vernietigingsberoep dat werd ingediend door twee omwonenden tegen de uitbreiding van de 

milieuvergunning tot 4.000 crematies. 

Aan het advocatenkantoor Publius werd gevraagd om onze tussenkomst bij de Raad van State in te 

leiden. 

3.2 (oorspronkelijke) milieuvergunning: beroep tot nietigverklaring (Raad van State) 

Ook tegen de (oorspronkelijke) milieuvergunning dd. 26 januari 2016 loopt nog een 

vernietigingsprocedure. We wachten hier nog op het Auditoraatsverslag van de Raad van State, alvorens 

de laatste memorandi kunnen worden uitgewisseld. 

3.3 Positiebepaling actiegroep Samen Sterk 

LDR-advocaten heeft met en voor de 186 toenmalige mede-inleiders (actiegroep Samen Sterk) de 

rechtsplegingsvergoeding van 10.500 euro gestort, die ons werd toegewezen in het Arrest 

Milieustakingsvordering. 

De raad van bestuur bevestigt de positie tegenover de actiegroep Samen Sterk. De raad ziet op dit 

ogenblik geen realistische kans op het bereiken van een minnelijk akkoord. 

 

4 Financiën 

4.1 Balans en resultatenrekening 2016 

De ontwerp-resultatenrekening 2016 toont een resultaat van 98.002 euro. Het volledige resultaat zal 

aangewend worden voor het aanzuiveren van de gecumuleerde verliezen uit de opstartjaren. 

De raad van bestuur keurt de balans en resultatenrekening 2016 goed. Deze definitieve documenten 

worden voorgelegd aan de gemeenteraden en aan de Algemene Jaarvergadering. 

4.2 Ratio’s 31/12/2016 

Kennisname van de financiële ratio’s per eind 2016. 
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Globaal is de financiële situatie van Psilon behoorlijk gezond, zonder evenwel een overmatige 

minstmaximalisatie te beogen. De beheersing van de schuldgraad (intrestlasten) vormt een belangrijk 

aandachtspunt. 

4.3 Kredieten Belfius en ING 

De raad hoort verslag van de lopende gesprekken met beide banken omtrent het herzien van de 

openstaande leningen/kredieten bij Belfius en ING. Concreet wordt met Belfius onderhandeld over de 

mogelijkheid tot het verlagen van hun intrestvoeten, en met ING wordt gekeken om de voorschottenlijn 

(straight-loan) om te zetten naar een LT-investeringskrediet.  

De raad van bestuur gaat principieel akkoord om de nog openstaande kredieten te herschikken in functie 

van het bekomen van betere intrestvoorwaarden, mits dit gebeurt binnen de oorspronkelijke contracten, 

en binnen de door de gemeenten gestelde waarborgen.  

 

5 Voorbereiding algemene vergadering 

5.1 Vaststelling datum en agenda 

De raad van bestuur keurt de datum en agenda goed voor een eerstvolgende algemene vergadering. 

Deze zal plaats vinden op dinsdag 13 juni 2017, vanaf 18u30. 

 

Agenda: 

1.  Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2016 

 1.1. Verslag van de raad van bestuur  

 1.2. Verslag van de commissaris 

 2.  Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016 

 3.  Kwijting van bestuurders en commissaris 

 4.  Vervanging 3 raadgevend bestuurders 

5.  Vernieuwen mandaat commissaris 

5.2 Ontwerp jaarverslag 

De raad van bestuur keurt het ontwerp jaarverslag goed. 

Dit ontwerp wordt eveneens voorgelegd aan de gemeenteraden en aan de Algemene Jaarvergadering. 

5.3 Vernieuwing mandaat commissaris (revisor) 

De raad van bestuur stelt vast dat volgens de statuten van Psilon het mandaat van de commissaris moet 

vernieuwd worden bij de eerstvolgende algemene vergadering. 

De raad beslist om hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te voeren, zoals 

voorzien in de regelgeving omtrent openbare oprdrachten. Volgende revisoren en/of revisorenkantoren 

zullen uitgenodigd worden om een offerte voor te leggen: 
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- VGD, Kortrijk 

- Mia Delplancke, Harelbeke 

- BDO/ Bertin Pouseele, Poperinge 

- Vandelanotte, Kortrijk 

- VRC, Roeselare 

De uiteindelijke aanstelling zal gebeuren door de algemene vergadering. 

 

6 Varia 

6.1 Transparantie bestuurswerking intercommunale 

Naar aanleiding van de recente mediacommotie rond Publifin en andere intercommunale organisaties, 

onderstreept de raad van bestuur dat Psilon steeds alle wettelijke richtlijnen ivm openbaarheid en 

transparantie heeft gerespecteerd. 

Het volledige overzicht van de in 2016 uitbetaalde presentievergoedingen zal, samen met het jaarverslag, 

meegestuurd worden aan alle gemeenten-vennoten. 

6.2 Werken crematorium : overzicht stand van zaken 

De raad van bestuur hoort toelichting bij de diverse werken die recent zijn aangevat of uitgevoerd in 

crematorium UITZICHT : 

– Gebouw Crematorium 

– Antenneversterking gsm-ontvangst 

– Schilderwerken gang naar ovenzaal / bescherming wanden 

– Uitbreiding audio-luidsprekers (in beide aula’s) 

– Studie deuropeningen tussen aula en inkomhal 

– Technische werking:  

– Takellift bij uitladen lijkkisten 

– Uitbreiding werkplatform nabij schouwpijpen, voor emissiemetingen 

 

7 Rondvraag 

Nihil 

 

8 Volgende vergadering 

dinsdag 13 juni 2017om 17u30 in ontmoetingszaal Horizon 

 

 


