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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 13 september 2017. 

 

2 statistieken 

2.1 werking UITZICHT januari-september 2017 

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

verzorgde 2.760 crematies, of gemiddeld 70,3 crematies per week.  

Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 14,7%, of in totaal 406 afscheidsdiensten. Ongeveer 1 op 3 

uitvaartdiensten wordt gevolgd door een familiemaaltijd in Horizon: samen 141 koffietafels (4.232 

maaltijden). 

2.2 Uitvaartdiensten/voorgangers 

Kennisname van de statistieken van de uitvaartdiensten in januari-september 2017. 

Het aantal uitvaartdiensten neemt slechts zeer geleidelijk toe. Het aandeel diensten die door de eigen 

UITZICHT-medewerkers verzorgd worden stijgt wel vrij spectaculair. Op dit ogenblik worden 60,1% van 
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de diensten volledig door onze mensen opgemaakt en voorgegaan, en 13,8% samen met de Dekenij 

(voorbereidingen ook volledig door ons georganiseerd). Het steeds hoger aantal diensten in eigen regie 

wijst op een duidelijke waardering door uitvaartondernemers en families van onze aanpak en begeleiding. 

2.3 Financiële resultaten per 30/09/2017 

Bespreking resultatenprognose 2017 op basis van de halfjaarresultaten). 

De resultaten blijven gunstig, ook na het verwachte minder aantal crematies in de zomerperiode. 

De prognoses geven nog steeds een netto-resultaat van 118.656 euro tegen eind dit jaar. 

 

3 Vergunningen en procedures 

Nog geen nieuwe ontwikkelingen sinds vorige vergadering. 

 

4 Personeelsorganisatie 

4.1 Weddenschalen VNOC-crematoria 

Het directiecomité hoort toelichting bij de recentste voorstellen voor gemeenschappelijke weddenschalen 

binnen de crematoria van de VNOC. 

Naar aanleiding van de bespreking op vorig DC Psilon en op de RvB van VNOC werden de oorspronkelijk 

voorgestelde referentieschalen (Vlaamse overheid) vervangen door referentieschalen van lokale en 

regionale besturen. 

Deze oefening wordt nu nog verder verfijnd binnen het directiecomité van VNOC, waarna een gezamenlijk 

voorstel zal worden voorgelegd aan de besturen van de verschillende crematoria. 

4.2 Offertevraag actualisering RPR 

Gelet op de lopende besprekingen omtrent gezamenlijke VNOC-weddenschalen, is het op korte termijn 

nodig om ook de eigen rechtspositieregeling (RPR) hieraan aan te passen. Het directiecomité wenst 

hiervoor beroep te doen op een extern bureau. 

Het directiecomité bespreekt een voorstel van offertevraag voor een actualisering van het RPR. 

5 Financieel : korting-contant 

Het directiecomité beslist om vanaf 01/01/2018 een korting-contant van 2% op het factuurbedrag toe te 

kennen aan uitvaartondernemers die hun crematiefactuur contant betalen via een domiciliëringsopdracht. 

 

6 Bouwwerken crematorium en Horizon : goedkeuring afrekeningen 

Vanuit de subsidiërende diensten van de Vlaamse overheid wordt ons gevraagd naar een eindverklaring in 

een aantal gesubsidieerde bouwwerken. 

 

Lot 3: Elektriciteitswerken crematoriumgebouw (aanneming Electro Debeuckelare) 

Eindstaat November 2011: 16.518,60 euro (-15.168,62 euro boete termijnoverschrijding) 

Totaal gepresteerd en goedgekeurd 334.560,46 euro. 



 

pagina 3 

 auteur - y 21 04 17 dossier - 20171018 vDC beknopt.docx bestand - 18 okt 2017 datum 

 

Lot 6: Oven-/filterinstallaties crematorium (GEM Matthews Int.) 

Eindstaat Juli 2012: 176.732,42 euro 

Totaal gepresteerd en goedgekeurd: 1.421.328,17 euro. 

 

Lot Elektriciteitswerken onthaalgebouw Horizon (aanneming bvba Clever Control) 

Eindstaat Februari 2014: 27.837,65 euro 

Totaal gepresteerd en goedgekeurd: 40.924,41 euro. 

 

Lot HVAC & Sanitair onthaalgebouw Horizon (aanneming bvba Naessens HVAC) 

Eindstaat Maart 2014: 16.478,07 euro 

Totaal gepresteerd en goedgekeurd: 142.610,98 euro. 

 

Aan de eerstvolgende raad van bestuur zal een definitieve bevestiging gevraagd worden van deze 

eindafrekeningen. 

 

7 Werken gebouw 

7.1 Deuren tussen inkomhal en aula 

Het nieuwe deurencomplex is definitief afgewerkt, mooi binnen de voorziene tijd en technisch heel secuur 

uitgevoerd. 

7.2 Onderhoudswerken oveninstallaties 

Deze maand is een equipe van GEM Matthews ter plaatse voor het integrale jaarlijks groot nazicht en 

onderhoud van alle machines en installaties. 

7.3 Warmtenet KULAK 

Sinds de definitieve goedkeuring van de subsidies voor de warmtenetverbinding tussen UITZICHT en 

KULAK wordt nu de omgevingsvergunning aangevraagd. KULAK en BeauVent onderzoeken nog de 

definitieve tracékeuze, rekening houdend met de bestaande beplanting en verhardingen. 

Voor de uitvoering van de werken wordt gemikt op juni 2018. 

 

8 Varia 

8.1 Activiteiten ‘de Herinnering’ 

In de aanloop van 1 november worden volgende activiteiten georganiseerd in UITZICHT: 

- Zaterdag 21 oktober: open rondleiding voor nabestaanden 

- Dinsdag 24 oktober: vrijzinnig-humanistische herdenking 

- Woensdag 25 oktober: katholieke herdenkingsdienst 

- Maandag 30 oktober: neutrale herdenkingsdienst met muziek en poëzie 
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Op 1 november gaat ook een koorconcert door op de begraafplaats Hoog Kortrijk, in kader van “Reveil”. 

Voor en na dit concert bieden wij vanuit Horizon een koffie aan. 

8.2 Gemeenschappelijke informatievergadering intercommunales 

Op 19 oktober 2017 vanaf 18u30 in de aula van UITZICHT. 

 

9 Rondvraag 

nihil 

 

10 Volgende vergadering 

 

Woensdag 6 december 2017 om 12u00 in de vergaderzaal van crematorium UITZICHT 

 


