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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 5 juli 2017). 

 

2 statistieken januari-mei 2017 

2.1 werking UITZICHT januari-juni 2017 

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

verzorgde 2.473 crematies, of gemiddeld 71,3 crematies per week.  

Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 15,0%, of in totaal 370 afscheidsdiensten. Ongeveer 1 op 3 

uitvaartdiensten wordt gevolgd door een familiemaaltijd in Horizon: samen 121 koffietafels (3.623 

maaltijden). 

2.2 Internationale statistieken 

Kennisname van de statistieken van de crematiekeuze per land. 
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Met een crematiekeuze van 68% scoort Vlaanderen beduidend hoger dan de omgevende landen (Fr 35%, 

Dtsl 55%, NL 63%, Lux 55%). De UK (76%) en de Scandinavische landen (ca. 80%) tellen dan weer een 

hogere crematiekeuze. Japan kent veruit het absoluut hoogste aandeel crematies (99,97%). 

 

3 Vergunningen en procedures 

3.1 Milieuvergunning (Raad van State) 

Nog geen verandering sinds vorige vergadering. 

We wachten nog steeds op een datum van pleitzitting. 

3.2 Uitbreiding milieuvergunning (Raad van State) 

Nog geen verandering sinds vorige vergadering. 

We wachten op een eerste verslag van de Auditeur. 

3.3 Emissiemetingen 

Kennisname van de acties en meetresultaten van de emissiemetingen dd. 07/07 en 10/07/2017. 

Nadat in de emissiemeetresultaten van eind juni 2017 bleek dat een kritische drempel was overschreden 

van een dioxinewaarde op ovenlijn 2, werd een controleprocedure opgestart conform de VLAREM-

richtlijnen. Uit voorzorg hebben we deze ovenlijn tijdelijk buiten gebruik gesteld. Alle systemen werden 

versneld nagezien op de vitale punten: zuurstofregeling, nazicht goede staat van de filters, nazicht 

injectie van actief kool, cleaning van de rookgascircuits, afstelling branders. 

We lieten ons daarbij begeleiden door verscheidene externe diensten: o.m. het milieubureau AnteaGroup, 

het engineeringteam van GEM-Matthews Int.. De Vlaamse Milieuinspectie volgde dit ook van nabij op. 

De controlemeting door het milieulabo SGS op 7 en 10 juli 2017 toonde opnieuw geruststellende waarden 

aan. Alle meetresultaten liggen beduidend onder alle strengste grenswaarden. Hierna werd ovenlijn 2 

opnieuw gecontroleerd opgestart. 

 

4 Financieel 

4.1 Resultatenprognose 2017 

Bespreking resultatenprognose 2017 op basis van de halfjaarresultaten. 

4.2 Halfjaarbalans / ratio’s 

Bespreking van de belangrijkste financiële ratio’s. 
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5 Personeelsorganisatie 

5.1 Verloningen – benchmark VNOC 

Gevolg aan een interne evaluatie binnen het DC dd. 18/01/2017 werd een benchmark van verloningen en 

extra-legale voordelen binnen de verschillende VNOC-crematoria opgemaakt. Het directiecomité neemt 

kennis van en bespreekt deze loonbenchmark. 

5.2 Voorstel eigen weddenschalen VNOC-crematoria 

Naar aanleiding van de loonbenchmark stellen alle crematoria vast dat een aantal verloningen en 

functieverwachtingen duidelijk geëvolueerd zijn in de voorbije decennia. 

Vanuit deze vaststelling heeft de RvB van de VNOC een afgewogen voorstel opgemaakt met een 

actualisering van de basis-weddenschalen voor de crematoriummedewerkers. 

Het directiecomité bespreekt dit voorstel. 

5.3 Afspraken procedure wijzigingen rechtspositieregeling 

Het directiecomité zal aan de RvB voorstellen de rechtspositieregeling te wijzigen, naar aanleiding van het 

actualiseren van de functieverwachtingen en –verloningen. 

Bij deze wijziging zal ook de bestaande RPR kritisch bekeken worden op vlak van actualiseringen of kleine 

aanpassingen aan recent gewijzigde wetgevingen, samen met een vereenvoudiging van de 

evaluatieprocedures. Uiteraard moet alles ook de toets van het syndicaal overleg passeren. 

Streefdoel: princiepsvoorstellen tegen RvB 12 dec 2017 ; definitieve goedkeuring tegen RvB maart 2018. 

 

6 Statutaire organisatie Psilon 

6.1 Ontwerp werkprogramma 2018 

Vaststelling van het ontwerp werkprogramma 2018. 

6.2 Ontwerp begroting 2018 

Vaststelling van het ontwerp van begroting 2018. 

6.3 Informatievergadering voor gemeenteraden 

Samen met de intergemeentelijke verenigingen IMOG, WIV, Fluvia en Leiedal organiseert Psilon een 

informatievergadering voor de gemeente- en provincieraadsleden.  Deze gaat door op 19 oktober 2017 

om 19u00 in UITZICHT. Psilon is aan de beurt als gastorganisatie. 

6.4 Ontwerp decreet Lokaal bestuur 

Pro memorie 
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7 Werken gebouw 

7.1 Opening tussen inkomhal en aula 

Deze werken zijn gestart op 11 september, en lopen tot 3 oktober. De eerste werken (plaatsen 

stofscherm) zijn alvast goed verlopen. 

7.2 Aanleg terras patio – gunning 

Het directiecomité neemt kennis van de binnengekomen prijsvoorstellen voor het plaatsen van een 

terrasverharding in de binnentuin/patio. 

Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het regelmatigheidsonderzoek van de offertes 

en de vergelijking van de offertes, gunt het directiecomité de opdracht aan de firma met de laagste 

offerte, zijnde De Groene Golf, te 8511 Aalbeke, tegen het inschrijvingsbedrag van €10.779,25 excl. BTW. 

 

8 Varia 

8.1 WTV publireportage “Voor mekaar” 

Het directiecomité bespreekt de mogelijkheid voor het het opmaken en uitzenden van een publireportage 

omtrent het onthaal en de ceremoniezorg vanuit UITZICHT, dit in het kader van de reportagereeks “Voor 

Mekaar” van de regionale zender WTV-Focus. 

Het directiecomité vraagt meer duidelijkheid zijn omtrent het kijkersbereik van WTV, en in het bijzonder 

van de reeks “Voor Mekaar”. 

8.2 EUFIA-awards 

Op zaterdag 28 oktober 2017 gaat te Brussel de uitreiking door van de European Funeral Innovation 

Awards. Op deze gala-avond kunnen organisaties een tafel huren voor 1.500 euro/tafel (10 pers.), ofwel 

individuele plaatsen aan 150 euro/pp. Het directiecomité beslist niet in te tekenen op deze gala-avond. 

8.3 Congres European Cremation Network 

Op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober 2017 gaat te Nice (F.) het jaarlijkse congres door van het 

Europese Crematorium Netwerk. Vanuit Psilon zal 1 directiemedewerker aanwezig zijn. 

 

9 Rondvraag 

nihil 

 

10 Volgende vergadering 

 

Woensdag 18 oktober 2017 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 

 


