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0. Welkom nieuwe bestuurder 

Welkom aan Tiene Castelein. 

Zij neemt de bestuursmandaten namens de stad Kortrijk over, in opvolging van Mevr. Marie Claire 

Vandenbulcke.  

1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 7 maart 2018. 

 

2 Cijfers UITZICHT 2018 

2.1 Maandstatistieken 2018 

UITZICHT verzorgde in januari-maart 2018 1109 crematies of gemiddeld 90 crematies per week.  

Het aandeel afscheidsdiensten bedraagt 13,9%, of in totaal 154 afscheidsdiensten. Ongeveer 1 op 3 

uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 48 koffietafels (1.431 gasten). 
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De maand maart 2018 was de drukste maand ooit sinds de start van UITZICHT, met 432 crematies, 61 

uitvaartdiensten en 22 koffietafels. 

 

3 Vergunningen en procedures 

Geen nieuwe gegevens. 

 

4 Personeel : wijziging rechtspositieregeling 

4.1 Stand van zaken finale goedkeuring rechtspositieregeling 

Het ontwerp van geactualiseerd RPR werd goedgekeurd door de RvB op 20 maart 2018.  

Inmiddels hebben twee vakbonden hun akkoord bevestigd met de geactualiseerde rechtspositieregeling, 

met name ACOD en ACV. De derde vakbond VSOA heeft nooit gereageerd op de uitnodigingen voor het 

BOC-vakbondsoverleg. 

Het directiecomité stelt de finale goedkeuring vast van de geactualiseerde rechtspositieregeling. 

Deze rechtspositieregeling zal ingaan per 1 mei 2018. 

4.2 Inschaling medewerkers 

Ingevolge de geactualiseerde RPR worden ook een aantal medewerkers nieuw ingeschaald. 

Het directiecomité bevestigt deze nieuwe inschaling per 1 mei 2018. 

 

5 Bestuursorganisatie - statutenwijziging : brief vanwege CBS Poperinge 

Het directiecomité bespreekt het schrijven van CBS Poperinge dd. 5 april 2018, waarin dit College een 

aantal bekommernissen uit omtrent de voorgenomen statutenwijziging voor Psilon, meer bepaald omtrent 

de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur volgens een territoriale verdeelsleutel. 

 

Het directiecomité meent dat het criterium inwonersaantal het meest relevant blijft, gezien het hier om 

een persoonsgebonden dienstverlening gaat. Het huidige westhoek-gebied met 39.128 inwoners is reeds 

positief gediscrimineerd ten opzichte van het midwest-gebied (gemiddeld 1 zetel per 49.670 inonwers) of 

het leiedal-gebied (gemiddeld 1 zetel per 51.264 inwoners).  

Het directiecomité besluit dat de oorspronkelijk voorgestelde territoriale mandaatverdeling billijk is, met 

garanties voor een werkbare bestuursdynamiek én met garanties voor een evenwichtige 

vertegenwoordiging van de verschillende deelregio’s.  

Een antwoordbrief wordt gestuurd aan de stad Poperinge, met kopie aan de andere westhoek-gemeenten.  

 

6 Varia 

6.1 Voorstel bestelling ceremoniekledij 

Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de offertes dd. 16 april 2018 omtrent de aankoop en 

regelmatige vernieuwing van ceremoniekledij voor alle onthaalmedewerkers voor de komende drie jaar. 
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Na evaluatie van prijs, concept en service gaat het directiecomité akkoord met de gunning van de 

opdracht aan Rolls, Leiestraat 13 te Kortrijk. 

6.2 Vakbeurs Funeral.be 

Op zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018 gaat een funeraire vakbeurs door te Brussel (Tour&Taxis). Deze 

beurs is gericht op uitvaartondernemers en dienstverleners in de uitvaartsector.  

UITZICHT zal vertegenwoordigd zijn op een gemeenschappelijke stand met de VNOC-crematoria. 

6.3 Congres ECN 

Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 2018 gaat te Brussel het jaarlijkse congres door van het Europees 

Crematoria Netwerk. Dit congres richt zich tot crematoria en dienstverleners in de crematiesector vanuit 

geheel Europa. Op de agenda staan innovatieve ontwikkelingen en milieutechnologiën. 

Jan Sabbe en Tine Bloeyaert nemen deel namens UITZICHT. 

6.4 Voorstel datumwijziging DC 

De op 24 oktober voorziene vergadering wordt verplaatst naar 7 november 2018. 

 

7 Rondvraag 

Nihil. 

 

8 Volgende vergadering 

 
 

Woensdag 30 mei 2018 om 12u00  

in de vergaderzaal van UITZICHT 

 


