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Raad van bestuur – 15 mei 2019 

   
Aanwezig Eliane Spincemaille voorzitter 
 Marc Vanwalleghem ondervoorzitter 
 Jo Tijtgat bestuurder 
 Mieke Syssauw bestuurder 
 Koen Tack bestuurder 
 Jo Tijtgat bestuurder 
 Annelies Vandenbussche  bestuurder 
 Greta Vandeputte  bestuurder 
 Loes Vandromme  bestuurder 
 Caroline Seynhaeve raadgevend bestuurder 
 Jan Sabbe secretaris 
   

Verontschuldigd Tiene Castelein bestuurder 
   

 

1 Verslag vorige vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 8 april 2019. 

 

2 Statistieken 

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de statistieken over de dienstverlening van 

UITZICHT in januari tot april 2019. 

UITZICHT verzorgde in die tijd 1.394 crematies, 144 afscheidsdiensten en 52 koffietafels. 
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3 Vergunningen en procedures 

3.1 Raad van State: betwisting uitbreiding milieuvergunning 

Nadat de Auditeur van de Raad van State op 31 januari 2019 een (heel gunstig) advies formuleerde 

inzake de betwiste uitbreiding van de milieuvergunning, hebben alle partijen hun finale conclusies 

neergelegd. We wachten nu op de uitnodiging voor de laatste pleitzitting, waarna hopelijk snel een arrest 

zal volgen. 

3.2 Domiciliefraude 

We vernamen dat de tweede indiener in de betwistingsprocedure voor de Raad van State, al sinds 2011 

niet meer in de buurt woont terwijl hij nog steeds procedeert vanop zijn vroegere adres in de Saint-

Cloudlaan. 

Na ruggenspraak met onze advocaten is besloten de uitspraak van de Raad van State af te wachten, 

alvorens een formele klachtprocedure wegens domiciliefraude in te leiden. 

3.3 Opmaak RUP Lange Munte 

Het stadsbestuur Kortrijk is gestart met de opmaak van een RUP Lange Munte.  

Psilon steunt de opmaak van dit RUP. Dit moet uiteindelijk de nodige rechtszekerheid bieden, nadat de 

Raad van State eind 2011 het BPA Kerkhof Hoog Kortrijk onwettig verklaarde wegens vermeende 

vormfouten bij de opmaak van dit BPA in 1994. 

3.4 Goedkeuring omgevingsvergunning uitbreiding kelders 

We ontvingen de goedkeuring dd. 04 april 2019 van de omgevingsvergunning voor de voorziene 

uitbreiding van de kelder-/opslagruimtes. Deze goedkeuring werd gepubliceerd en uitgehangen op 14 april 

voor de duur van 35 dagen. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar aantekenen tegen uiterlijk 19 mei 

2019. 

3.5 Warmtenet: projectvergadering provincie West-Vlaanderen 

Op 23 mei 2019 is Psilon uitgenodigd bij de dienst omgevingsvergunningen van het provinciebestuur, 

samen met de coöperatieve BeauVent en met KULeuven/KULAK, voor een projectvergadering omtrent de 

aanleg van een warmtenet. Ook de betrokken overheden (Vlaams gewest, Stad Kortrijk) zijn uitgenodigd 

in functie van het voorbereiden van de procedure omgevingsvergunning. 

 

4 Financieel: tussentijdse stand resultatenrekeningen  

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van de rekeningen per 31/04/2019. 
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5 Personeel: aanstelling technisch operator 

5.1 Verslag selectieprocedure 

De raad van bestuur hoort verslag van de voorbije selectieprocedure voor een technisch medewerker. 

De raad van bestuur neemt kennis van de verslagen en resultaten van de capaciteitstesten, de 

schriftelijke proeven, de psychotechnische screening en de mondelinge proeven. 

Daaruit blijkt dat volgende twee personen geslaagd zijn voor het geheel van de opeenvolgende selecties. 

5.2 Aanstelling technisch operator 

De raad van bestuur beslist tot de voltijdse contractuele aanstelling van de eerste gerangschikte, de heer 

William Vervaeke, als technisch medewerker C1-C3. 

5.3 Opname in de werfreserve 

De raad van bestuur beslist om de heer Gregory Pollin op te nemen in de werfreserve als technisch 

medewerker C1-C3. Deze werfreserve geldt tot eind mei 2021. 

5.4 Voorlopige maatregelen / verlenging interiminzet / perspectief bijkomende aanstelling 

De raad van bestuur evalueert de technische personeelsbehoeften in UITZICHT.  

De raad van bestuur is ervan overtuigd dat de aanstelling van nog een bijkomende medewerker een 

nuttige versterking zou zijn voor een performante, stabiele technische werking.  

Hiermee zouden enerzijds gebeurlijke afwezigheden vlot ondervangen kunnen worden, en anderzijds 

zouden heel wat technische -  en onderhoudstaken meer in eigen regie kunnen opgenomen worden. 

Gelet op voorgaande afwegingen gaat de raad van bestuur akkoord om de huidige interiminzet van 

Gregory Pollin verder te laten lopen a rato van 3 dagen/week tot begin 2020, en dit met perspectief op 

een aanstelling in voltijds dienstverband na de pensionering van Bob Lamont. De raad wijst er op dat deze 

personeelsversterking moet samengaan met een herschikking van taken, en met het meer in eigen regie 

opnemen van taken die nu regelmatig moeten worden uitbesteed.  

 

6 Bestuursorganisatie 

6.1 Ontwerp huishoudelijk reglement raad van bestuur 

De raad neemt kennis van een ontwerp van huishoudelijk reglement. Dit reglement stelt de 

afsprakenregeling voorop voor een taak- en bevoegdheidsverdeling tusssen raad van bestuur en directie. 

De voorzitter stelt voor om de bespreking van dit reglement te hernemen op eerstvolgende vergadering. 
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6.2 Kennismakingsbijeenkomsten gemeenteraden 

Op maandag 6 mei en op dinsdag 14 mei 2019 organiseerden we twee kennismakingsbijeenkomsten voor 

de gemeenteraadsleden van de 22 vennoten-gemeenten. Samen telden we 70 + 30 deelnemers. 

6.3 Registratie mandaten bestuurders: aangifte Rekenhof 

Op vraag van het Rekenhof wprden de bestuurders er op geattendeerd dat zij hun mandatenlijst moeten 

overmaken aan het Rekenhof. Ook Psilon is ertoe gehouden om jaarlijks de lijst van mandatarissen voor 

te leggen aan het Rekenhof. 

6.4 Registratie nummer ID-kaart 

EID-kaartnummer wordt gevraagd van alle bestuurders, voor registratie in het bestuurdersregister en 

andere statutaire publicaties. 

6.5 Uitnodiging overleg Westvlaamse crematoria 

De stad Brugge, verantwoordelijk voor het crematorium van Brugge, nodigt de drie Westvlaamse 

crematoria uit voor een overleg en afstemming. Dit op 24 juni 2019 om 15u30 in Brugge.  

(noot: inmiddels is deze datum uitgesteld naar 14 augustus 2019 om 15u). 

 

7 Vzw VNOC (Verenigd Netwerk Openbare Crematoria) 

7.1 Algemene info 

Jan Sabbe licht de werking van de vzw VNOC toe. Deze koepelvereniging is een forum voor onderlinge 

afstemming, belangenverdediging en samenwerking tussen de openbare crematoria in Vlaanderen en 

Brussel. 

7.2 Beleidsmemorandum voor de Vlaamse regering  

De raad van bestur neemt kennis van het beleidsmemorandum van de vzw VNOC. In dit memorandum 

geeft de vzw VNOC een inzicht in de uitvaartsector, licht zij haar visie toe op deze sector, en doet zij nog 

enkele aanbevelingen aan de nieuwe Vlaamse regering die gericht zijn op een grotere keuzevrijheid voor 

de nabestaanden en op een grotere mate van professionaliteit en kwaliteit in de uitvaartsector. 
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8 Varia 

8.1 Sociaal tarief bij crematie behoeftige 

Naar aanleiding van enkele recente scheefgroeiingen bij het aanvragen tot toepassing van een sociaal 

tarief (75 euro ipv 515 euro) stelt de raad van bestuur een striktere aanvraagprocedure voorop: 

-  het sociaal tarief wordt enkel toegekend bij crematie van een behoeftig inwoner uit een aangesloten 

gemeente, en dit voor zover de gemeente/OCMW uitdrukkelijk verklaart in te staan voor de volledige 

begrafeniskosten van deze als behoeftige erkende overledene.  

-  Deze verklaring moet gebeuren door een beleidsverantwoordelijke (bv. burgemeester of schepen voor 

sociale zaken of voorzitter van BCSD) en/of de algemeen directeur. Een eenvoudig mailtje van een 

uitvoerend medewerker volstaat niet. 

-  Indien de gemeente/OCMW achteraf alsnog financiële middelen zou recuperen uit de nalatenschap van 

de behoeftige overledene, dan verbindt zij zich ertoe om de verkregen tegemoetkoming bij te passen aan 

het crematorium. 

8.2 Vraag naar tussenkomst in crematiekost van overleden stadsmedewerker 

De algemeen directeur van de stad Menen vraagt of Psilon een tussenkomst kan overwegen in de 

crematiekost van een overleden medewerker. 

De raad van bestuur besluit om niet in te gaan op deze vraag. 

8.3 Overleggroep uitvaartondernemers: vertegenwoordiger uit de raad van bestuur 

De raad van bestuur hoort toelichting bij de werking van de overleggroep binnen UITZICHT met een 

delegatie van de uitvaartondernemers. 

De raad van bestuur herbevestigt Jo Tijtgat als haar vertegenwoordigder in deze overleggroep. 

8.4 Rondvraag VNOC-crematoria: toewijzing inkomsten uit metaalrecyclage 

De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van een interne rondvraag bij de VNOC-partners 

omtrent hun ‘goed doel’-bestedingen van de inkomsten uit gerecycleerde metalen uit crematies. 

Alle crematoria besteden deze inkomsten grotendeels aan goede doelen, en soms ook voor een beperkt 

deel aan eigen kunstaankopen of cultuurevenementen. 

8.5 Werken begraafplaats Hoog Kortrijk 

Op maandag 20 mei starten er werken op de begraafplaats Hoog Kortrijk voor het vervangen van de 

huidige onstabiele domomietsteenslag door een betonnen vloerverharding. Dit zal een wezenlijke 

verbetering betekenen voor de uitgaande bezoekers van het crematorium. 

De werken zullen duren tot midden juli 2019. In de eerste drie weken zal de normale uitgang van 

crematorium UITZICHT belemmerd zijn. We passen onze dienstregelingen aan, teneinde geen inkomende 

en uitgaande bezoekersstromen te vermengen. 
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8.6 Alcatraz Metal Fest en Kamping Kitsch 

Van vrijdag 9 augustus tot zondag 11 augustus 2019 gaat op de festivalweide achter het sportcentrum 

het Alcatraz Metal Fest door. Op zaterdag 24 augustus 2019 gaat daar dan ook het festival Kamping 

Kitsch door. 

Gedurende beide weekends kunnen wij geen uitvaartdiensten organiseren, wegens een te grote overlast 

van bezoekers en omgevingsgeluid. 

Er werden alvast afspraken gemaakt met de organisatoren om de normale technische werking van het 

crematorium te laten doorgaan. 

 

9 Rondvraag 

Nihil. 

 

10 Volgende vergadering 

woensdag 19 juni 2019 om 18u00 in ontmoetingszaal Horizon 

 

 

 

 

 

 

Jan Sabbe Eliane Spincemaille 

directeur  voorzitter 

secretaris RvB 

 


