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Raad van bestuur – 13 juni 2017 

Aanwezig Kurt Vanryckeghem Waregem voorzitter 
 Stephan Titeca Anzegem bestuurder 
 Steve Decru Avelgem bestuurder 
 Jo Tijtgat Deerlijk 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 
 Loes Vandromme Poperinge 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 
 Jan Stevens Wielsbeke bestuurder 
 Erik Maes Zwevegem bestuurder 
 Jan Sabbe directeur IGS Psilon secretaris 
    

Verontschuldigd Marc Vanwalleghem Roeselare ondervoorzitter 
 Koen Grymonprez Wevelgem 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 21 maart 2017. 

 

2 statistieken 

De raad bespreekt de statistieken van crematies en uitvaartdiensten in januari-mei 2017. 

UITZICHT verzorgde in die periode totaal 1.372 crematies, 241 uitvaartdiensten en 75 koffietafels, of 

respectievelijk +22%, +7% en +14% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar. 

 

3 stand van zaken juridisch-administratieve procedures 

3.1 Beroepsprocedure uitbreiding milieuvergunning tot 4.000 crematies (Raad van State) 

Weinig nieuws. 

Alle partijen hebben hun inleidende conclusies neergelegd. Nu is het wachten op een eerste advies van de 

auditeur.  

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

Ook hier geen nieuwe ontwikkelingen. 

Na een gunstig Auditoraatsverslag, hebben alle partijen hun conclusies neergelegd. Nu is het wachten op 

een oproep voor een finale pleitzitting. 

 

4 Organisatie 

4.1 Vernieuwing mandaat commissaris: evaluatie offertes 

De raad van bestuur neemt kennis van en evalueert de binnengekomen offertes voor het mandaat van 

commissaris voor de komende drie jaar, eventueel verlengbaar met bijkomend drie jaar. 

We contacteerden 5 revisorenkantoren, waarbij we uiteindelijk 3 regelmatige offertes ontvingen, vanwege 

VGD Bedrijfsrevisoren, Vandelanotte en  Mia Deplancke i.s.m. De Neef & Partners. 

Na vergelijking van kwalitatieve gegevens (aanpak, referenties) en kwantitatieve gegevens (prijs), scoort 

de offerte van VGD beduidend hoogst. 

Aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden om het mandaat als commissaris toe te kennen aan 

het kantoor VGD Bedrijfsrevisoren. 
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4.2 Vervanging bestuurders 

Kennisname van de voordrachten van drie nieuwe raadgevend bestuurders, namens de gemeenten 

Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. 

• Wevelgem: dhr. Joachim Naert 

• Wielsbeke: dhr. Jan De Potter 

• Zwevegem: mw. Eliane Spincemaille 

 

De voorzitter dankt de afscheidsnemende raadgevend bestuurders. 

• Vleteren: dhr. Guido Berten 

• Waregem: mw. Martine Vandevelde 

• Wervik: dhr. Filiep Vandecandelaere 

 

5 Financiën 

5.1 Stand rekeningen januari-april 2017 – resultaatsprognose 2017 

Bespreking van de stand van de rekeningen per eind april 2017 en de inschatting van resultaatsprognose 

voor eind 2017. 

5.2 Ratio’s 31/12/2016 

Kennisname van de financiële ratio’s per eind april 2017. 

Globaal is de financiële situatie van Psilon behoorlijk gezond, zonder evenwel een overmatige 

minstmaximalisatie te beogen.  

De beheersing van de schuldgraad (intrestlasten) is ten gunste geëvolueerd sinds de recente herziening 

van de interestvoeten op onze kredieten bij Belfius en ING. 

5.3 Kredieten Belfius en ING 

De raad van bestuur ging vorige vergadering principieel akkoord om de nog openstaande kredieten bij 

ING en Belfius 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. De raad 

mandateerte het directiecomité om deze kredietherschikking verder te onderhandelen en te besluiten. 

 

Inmiddels werd met beide banken een herziening afgesproken. 

De raad van bestuur stemt in met de herziene kredietvoorwaarden. 

 

6 Werken : deuropening tussen inkomhal en grote aula. 

De raad van bestuur hoort verslag over de offertevraag voor het uitvoeren van schrijnwerken voor het 

openbreken van de muur tussen aula en inkomhal, en het plaatsen van een nieuw deurengeheel. 
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Gelet op het prijsverschil van 5,8% in voordeel van JVW Interieur, besliste het directiecomié de opdracht 

te bestellen bij Jonathan Van Wonterghem Interieur (Kuurne), voor het bedrag van 16.071,46 euro (excl. 

BTW). 

 

7 Varia 

7.1 Energie groepscontracten 

Gezien ook alle andere crematoria vanuit de VNOC zullen aansluiten bij het Vlaams Energie Bedrijf, en 

gezien ook de interessante prijszetting die het V.E.B. kan aanbieden stelt het directiecomité voor om 

vanaf 1 januari 2018 voor onze energiecontracten aan te sluiten bij dit V.E.B. 

De raad van bestuur bevestigt dit standpunt. 

7.2 Partneractiviteiten Festival van Vlaanderen en Vormingplus 

Op 20/04 en 26/04 zijn de twee lezingen van VormingPlus doorgegaan. 

Op 10/05 was er een klassiek muziekconcert van het Festival van Vlaanderen, met 75 aanwezigen. 

7.3 Studie universiteit Luik: dekkingsgraad crematoria in België 

Presentatie van de resultaten van een studie, uitgevoerd door de onderzoeksgroep Segefa (Ulg) in 

opdracht van de Waalse en Vlaamse crematoriumkoepel. Dit onderzoek focust zich op de dekkingsgraad 

van crematoria in België. Dit op basis van een analyse van de statistieken van elk crematorium, per 

postnummer/deelgemeente. 

 

Enkele vaststellingen: 

- Statistisch zeer duidelijke correlatie tussen afstand en crematiekeuze: in Vlaanderen overschrijdt 

de crematiekeuze 70% binnen de 10 km van een crematorium. 

- De gemiddelde afstand tot een crematorium bedraagt 13 km. 

- Binnen West-Vlaanderen is er een minder hoge crematiekeuze in enkele landelijke gemeenten in 

de Westhoek en op de grens met Oost-Vlaanderen. De sterkste crematiekeuze ligt aan de Kust 

en op de as Brugge-Roeselare-Kortrijk. 
 

8 Rondvraag 

Nihil 

 

9 Volgende vergadering 

dinsdag 26 september 2017 om 17u30 in ontmoetingszaal Horizon 


