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1 Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 19 december 2018. 

 

 

2 Cijfers 

2.1 statistieken crematies UITZICHT 2018 

UITZICHT verzorgde in 2018 3.798 crematies of gemiddeld 73 crematies per week.  

Het aandeel afscheidsdiensten t.o.v. alle crematies bedraagt 14,3%, met in totaal 544 diensten.  

Circa 1 op 3 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 185 koffietafels (5.642 

gasten).  

In vergelijking met 2018 betekent dit alles een toename van +1,0% crematies, +1,0% uitvaartdiensten 

en -0,5% koffietafels. 
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2.2 Analyse crematies per gemeente/regio 

Bespreking van de evolutie van het aantal crematies per gemeente en per regio. 

De crematies uit de regio’s Roeselare en Ieper nemen gestaag toe in de voorbije jaren. 

We merken ook een lichte daling van crematies uit de aangrenzende Waalse arrondissementen.  

2.3 Analyse crematies per uitvaartondernemer 

Bespreking van de evolutie van het aantal crematies per uitvaartondernemer. 

2.4 Analyse uitvaartdiensten 2018 

We noteren alweer beduidend meer afscheidsdiensten met urne (56%) dan met de kist (44%), op een 

totaal van 545 uitvaartdiensten. 

Er is ook weer een duidelijke groei in het aantal diensten die geheel worden voorgegaan door eigen 

medewerkers van het crematorium. Vorig jaar 60%. Nu 66%, of 357 op 545 uitvaartdiensten. 

2.5 Belgische/Vlaamse crematoria 

We ontvingen nog geen volledige resultaten van alle Belgische crematoria. 

Te hernemen. 

 

 

3 Vergunningen en procedures 

Geen nieuwe gegevens 

 

 

4 Buitengewone Algemene Vergadering 26/03/2019 

4.1 locatie 

De oorspronkelijk voorgestelde locatie, stadhuis Waregem, is niet vrij op 26 maart 2019. 

De ondervoorzitter bevestigt inmiddels dat we welkom zijn in het stadhuis van Roeselare. 

4.2 hersamenstelling bestuursorganen 

De onderhandelingen voor de voordracht van nieuwe bestuurders zijn pas opgestart in de verschillende 

deelgebieden. Deze zullen hun verder beloop kennen in de komende weken, a priori bij de regionale 

overlegtafels van de burgemeesters. 

 

5 Personeelsorganisatie 

5.1 Technische medewerkers: voorbereiding aanwerving vierde technisch operator 

Gelet op de langdurige afwezigheid van een technisch operator, en gelet op de aangekondige pensionering 

van de oudste technisch operator, is het wenselijk om nu reeds versneld in zijn vervanging te voorzien. 
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Het directiecomité gaat akkoord met het openstellen van een vacature voor een technisch operator 

(niv.C).   

5.2 Flexibele werktijden 

Het directiecomité bespreekt de aanpak van de flexibele werktijden. Gelet op de aard van het werk, en 

gelet op de verwachte beschikbaarheid tegenover klanten en families, is het niet altijd mogelijk om de 

werktijden perfect af te sluiten binnen de opgelegde diensttijden. 

Het directiecomité onderschrijft de noodzaak van flexibiliteit zowel van werknemers als werkgever.  

Het directiecomité bevestigt dat alle gepresteerde uren ook moeten worden erkend, tot zover ze binnen 

het maximale plafond vallen van 7u36’.  Geleverde meerprestaties moeten ook overdraagbaar zijn naar 

een volgende maand, tot wanneer er minstens een halve dag kan gerecupereerd worden. 

5.3 Vervanging leasing directiewagen 

Het directiecomité neemt kennis van de verschillende prijsvoorstellen die zijn ingewacht voor leasing van 

een bedrijfswagen. 

 

6 Varia 

6.1 Ontwikkelingen uitvaartsector / groeperingen uitvaartondernemers 

Bespreking van de trends en ontwikkelingen in de uitvaartsector. 

We stellen vast dat nog steeds nieuwe belangrijke investeringen gebeuren in nieuwe private aula’s. 

Ook zien we belangrijke schaalvergrotingen bij de uitvaartondernemers door overnames en groeperingen. 

6.2 Ingebruikstelling vernieuwde beeldapparatuur 

De programmering en ingebruikstelling van alle vernieuwde beeldapparatuur is voorzien voor de derde 

week van januari. 

6.3 Repatriëring Franse overledenen 

Kennisname krantenartikel “les Français morts en Belgique bientôt rapatriés sans scellés”. 

6.4 Nieuwjaarsontmoeting met bestuurders en uitvaartondernemers:  24/01 vanaf 19u00 

Ter herinnering. 

7 Rondvraag 

nihil 

8 Volgende vergadering 

 
 

Woensdag 27 februari 2019 om 11u00 

In vergaderzaal crematorium UITZICHT. 

 


