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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 19 april 2017. 

 

2 statistieken januari-mei 2017 

Kennisname van de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in januari-mei 2017.   

UITZICHT verzorgde 1.698 crematies, of gemiddeld 77 crematies per week.  

Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 14,4%, of in totaal 241 afscheidsdiensten. Ongeveer 1 op 3 

uitvaartdiensten wordt gevolgd door een familiemaaltijd in Horizon: samen 75 koffietafels. 

 

3 Vergunningen en procedures 

3.1 Milieuvergunning (Raad van State) 

Sinds de ontvangst van het verslag dd. 24 februari 2017 van de Auditeur van de Raad van State, hebben 

alle partijen hun finale conclusies overgemaakt. Nu wordt gewacht op een datum van pleitzitting. 
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3.2 Uitbreiding milieuvergunning (Raad van State) 

Alle partijen hebben hun eerste conclusies voorgelegd. We wachten nu op een eerste verslag van de 

Auditeur. 

 

4 Financiën 

4.1 Stand rekeningen januari-april 2017 / resultaatsprognose 2017 

Kennisname van de resultaatsprognose op basis van de boekhoudgegevens van januari-april 2017. 

4.2 Offertes bedrijfsrevisoren 

Het directiecomité neemt kennis van en evalueert de binnengekomen offertes voor het mandaat van 

commissaris-revisor. 

Aan de raad van bestuur en aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden om het mandaat als 

commissaris toe te kennen aan het kantoor VGD Bedrijfsrevisoren. 

4.3 Procesverbeteringen facturaties en incasso 

Het directiecomité bespreekt een pakket aan voorstellen voor verbetering van de facturatie- en 

incassoprocedures. 

 

5 Energie – groepscontract VNOC 

 

Recent werden we, samen met de andere openbare crematoria verenigd in de vzw VNOC, gecontacteerd 

door het Vlaams Energiebedrijf (V.E.B.), met een aanbod voor levering van aardgas en elektriciteit. Een 

simulatie van de prijzen van het V.E.B. in de voorbije twee jaar toont aan dat zij een interessanter prijs 

konden bedingen van gemiddeld 7% (elektriciteit) tot zelfs 32% (gas), in vergelijking met ons huidige 

contract. Deze simulatie werd ook gecheckt en bevestigd door een onafhankelijk energiedeskundige. 

Gezien ook alle andere crematoria vanuit de VNOC zouden aansluiten bij het V.E.B., en gezien ook de 

interessante prijszetting die het V.E.B. kan aanbieden gaat het directiecomité akkoord om vanaf 1 januari 

2018 voor onze energiecontracten aan te sluiten bij het V.E.B. 

 

6 Werken gebouw 

6.1 Opening tussen inkomhal en grote aula: toewijzing opdracht 

Het directiecomité evalueert de binnengekomen offertes voor de schrijnwerken voor een nieuw 

deurencomplex tussen de inkomhal en de grote aula. 

Het directiecomité beslist de opdracht te bestellen bij Jonathan Van Wonterghem Interieur (Kuurne), voor 

het bedrag van 16.071,46 euro (excl. BTW). 
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6.2 Tuinterras: voorstel van aanleg / organisatie prijsvraag 

Het directiecomité neemt kennis van een ontwerpvoorstel voor de aanleg van een terras op de 

binnenpatio bij de kantoren. Dit ontwerp voorziet in een ruim plateau (ca. 33 m2) in hardhout, met een 

stapsteen vanuit elk kantoor. 

Er zal een offertevraag georganiseerd worden bij vijf tuinaanlegbedrijven. 

6.3 Recent uitgevoerde werken 

Alle buitendeuren kregen een grondige vernieuwing met een kleurloze beschermlaag. 

In de vergaderzaal werden akoestische absorberende elementen opgehangen aan het plafond. 

 

6.4 Aankoop kunstwerk  

Het directiecomité stelt voor om vanaf 2018 jaarlijks een budget van 5.000 euro op te nemen in de 

begroting voor kunstintegratie of een gerichte aankoop van een kunstwerk.  Voor dergelijke 

kunstaankopen zal eerst een voorstel van afwegingskader en -procedure voorbereid worden. 

Daarnaast mag en kan de inkomhal vaker gebruikt worden voor tijdelijke tentoonstellingen, aansluitend 

bij de sfeer van het crematorium. 

 

7 Personeel : benchmark VNOC 

 

Samen met de directies van de VNOC-crematoria loopt een benchmark-oefening omtrent de 

functieverwachtingen en –barema’s. Dit vanuit de algemene vaststelling dat de functies in de crematoria, 

zowel ceremonieel als technisch, in het voorbije decennium aan steeds hogere verwachtingen moeten 

beantwoorden op vlak van kennis en techische expertise. We ambiëren hier ook een evenwaardigheid en 

uitwisselbaarheid na te streven van medewerkers over de verschillende crematoria heen. 

De conclusies en voorstellen uit deze benchmark zullen tegen september worden voorgelegd en 

besproken met de respectievelijke besturen. 

 

8 Communicatie 

8.1 Partneractiviteiten Festival van Vlaanderen en VormingPlus 

Kennisname. 

8.2 Behoud de Begeerte 

We zijn in gesprek met de vzw Behoud de Begeerte om een cultuurevocatie te organiseren binnen de 

VNOC-crematoria, met tekst/poëzie en klassieke muziek, aansluitend bij de herdenkingssfeer rond 1/11. 
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9 Varia 

9.1 Experiment additief  

Momenteel loopt i.s.m. een Europees chemiebedrijf een labo-experiment op een van onze crematielijnen, 

om een nieuw soort additief te testen. De ambitie is om een additief te ontwikkelen dat, naast de gekende 

neutralisering van zware metalen en dioxines, ook de stikstoffen (NOx) uit de rookgassen kan reduceren. 

9.2 Experiment geluidsreductie invoertafel GEM 

Met onze technische partner GEM-Matthews wordt een experimentele aanpassing ontwikkeld aan de 

invoertafel, die de meest harde geluiden bij de invoer zou kunnen reduceren. 

9.3 Alcatraz Metal Fest 

We werden uitgenodigd door het stadsbestuur Kortrijk en de organisatoren van Alcatraz Metal Fest, voor 

een uitgebreide briefing omtrent de organisatie van dit festival (11-13 augustus). 

Tijdens het Alcatraz-festival, dat doorgaat in onze onmiddellijke omgeving, zal UITZICHT zijn normale 

werking kunnen verder zetten. Op zaterdag 12/08 zullen we evenwel geen uitvaartdiensten verzorgen. 

 

10 Rondvraag 

nihil 

 

11 Volgende vergadering 

 

Woensdag 5 juli 2017 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 

 


