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MMiissssiiee  
Psilon, de vereniging voor crematoriumbeheer van 22 gemeenten uit 

Zuid- en Midden-West-Vlaanderen, stelt zich met crematorium UITZICHT ten dienste van 
de samenleving. Een samenleving die vraagt naar ruimte voor afscheid en begrip voor 

rouw. Maar ook: plaats voor hoop. Hoop op uitzicht. 
 

UITZICHT zorgt voor een rustig kader waar mensen afscheid kunnen nemen van hun 
naasten. Iedereen kan er terecht, in een omgeving die openstaat voor elke levensvisie. 

Naast een crematorium wil UITZICHT meer zijn: een kwaliteitsvolle dienstverlening in een 
architecturaal tijdloos gebouw, een aparte ontmoetingsruimte voor rouwmaaltijden en 

een plaats voor kunst. 
 

EEtthhiisscchhee  kkeerrnnwwaaaarrddeenn  
�respect en sereniteit | transparantie | integriteit 

duurzaam in de omgeving | maatschappelijke, niet-commerciële dienstverlening 
 



 
_________________________________ 
Beleidsplan Psilon 2019-2024                5 

   



 
_________________________________ 
Beleidsplan Psilon 2019-2024                6 

11 OOppddrraacchhtt  
 
Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in art. 459 dat elke intergemeentelijke vereniging aan het begin van een nieuwe legislatuur een terugblik en een vooruitblik 
maakt over de werking van de vereniging. Dit in de vorm van een evaluatierapport en een ondernemingsplan. 
 
Het evaluatierapport over de werking van Psilon in de periode 2013-2018, werd in het voorjaar 2019 voorgelegd aan de vennoten-gemeenten en aan de 
algemene jaarvergadering. Dit rapport gaf meteen ook wat voorzetten en aanbevelingen mee voor de nieuwe beleidsperiode. 
 
Samen met de vernieuwde raad van bestuur, en na bevraging van o.m. uitvaartondernemers en UITZICHT-medewerkers, worden nu de beleidslijnen 
uitgetekend voor de huidige legislatuur 2019-2024. We leggen dit ‘ontwerp beleidsplan 2019-2024’ opnieuw voor aan de vennoten-gemeenten, en zullen dit 
ook verder toelichten op drie informatievergaderingen in de verschillende subregio’s van het Psilon-werkgebied. 
 
We rekenen erop om dit beleidsplan finaal te kunnen bekrachtigen op de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2019. 
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22 CCoonntteexxtt  eenn  aannaallyyssee  
2.1 Maatschappelijke trends 

Het evaluatierapport 2013-2018 beschreef reeds de maatschappelijke trends omtrent uitvaart. We hernemen en actualiseren hierbij deze analyse, om deze 
verder mee te nemen binnen de prognoses en beleidsaanbevelingen.
 

TTooeenneemmeennddee  ccrreemmaattiieekkeeuuzzee  

Nog steeds neemt de keuze voor crematie verder toe in Vlaanderen. De 
vzw VNOC (Verenigd Netwerk Openbare Crematoria), de koepel van de 
crematoria in Vlaanderen, gaat in het volgende decennium uit van een te 
verwachten groei tot ca. 80% crematiekeuze. 

IInnddiivviidduuaalliitteeiitt  //  MMaaaattwweerrkk  //  FFlleexxiibbiilliitteeiitt  

Ook in het uitvaartgebeuren zien we een sterke groei naar individuele 
afscheidsvormen en rituelen. Uitvaartondernemers, maar ook crematoria, 
bieden de families de mogelijkheid om een afscheid in te vullen volgens 
de eigen overtuiging en met eigen woorden en media. 
Dit vertaalt zich in het veelvuldig gebruik van eigen beeldmateriaal (foto’s, 
video’s), eigen teksten en getuigenissen, live-muziek, diverse 
afscheidsrituelen tijdens en na de dienst. 
Van de uitvaartverzorgers wordt een grote flexibiliteit en creativiteit 
verwacht om – binnen de fysieke grenzen van de onthaalinfrastructuur 
van het crematorium – maximaal in te spelen op de wensen van de 
families. Ook de infrastructuur en de technische middelen zelf dienen 
regelmatig bevraagd te worden, om zo mee te evolueren met de nieuwe 
vragen en verwachtingen. 

OOppeennbbaarree,,  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  ooppddrraacchhtt  

Begraafplaatsen beheren en crematoria uitbaten werd en wordt aanzien 
als kerntaken van de lokale openbare besturen. Het is een opdracht voor 

de gemeenten om de leden van de lokale gemeenschap een laatste rust te 
gunnen zonder dat winstbejag of commercieel belang hierbij een rol mag 
spelen. 
De openbare crematoria werken sinds vele jaren in een model van publiek-
private samenwerking met de private uitvaartondernemers.  
De crematoria verzorgen hun decretaal erkende basisopdrachten 
(crematies, uitvaartdiensten, rouwtafels) aan sociaal verantwoorde 
tarieven. De crematoria erkennen, bevestigen en respecteren de rol van de 
uitvaartondernemers als go-between tussen de families en het 
crematorium. Zo bewijzen de crematoria dagdagelijks dat er zinvol 
samengewerkt wordt tussen deze openbare instellingen en de private 
(uitvaart)ondernemingen, zowel grotere groepen als kleinere 
zelfstandigen. Ieder binnen hun rol en taakstelling, en met volle garanties 
voor de autonomie van élke ondernemer. 
Doorheen de jaren was een duidelijke modus vivendi verzekerd, vanuit een 
wederzijds respect voor elkaars opdracht. De uitvaartondernemers staan 
de families bij in alle logistieke en praktische aspecten van de uitvaartzorg: 
transport overledene, lijkverzorging en -presentatie, administratieve 
aangiftes, enz.  Verder begeleiden de ondernemers de families bij hun 
keuzes van kisten, van urnes, van bloemen, van asbestemming, van 
gedenkstenen of -juwelen, e.d.  Uit respect voor de rol van de 
uitvaartondernemer ontwikkelde het crematorium zelf geen 
(commerciële) initiatieven op dergelijke producten. Net zoals de Vlaamse 
crematoria ook niet zelf de volledige uitvaartverzorging gingen 
organiseren, zoals bvb. wel het geval is in de ons omgevende landen. 
Het recente Vlaamse Regeerakkoord maakt nu een nieuwe opening naar 
privaat initiatief in de oprichting en het beheer van een crematorium, en 
dit binnen een duidelijk toezichtskader van de Vlaamse overheid. Deze 
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ontwikkeling stelt alvast de gehele modus vivendi tussen de openbare 
crematoria en de private uitvaartondernemers in vraag. 

SSoocciiaallee  ooppddrraacchhtt  

Een overlijden, met alle bijhorende regelingen, is vaak een dure zaak voor 
de families. De crematoria hebben daarbij een prijsregulerende rol. Als 
openbare crematoria zijn zij ertoe gehouden om de dienstprijzen op een 
sociaal, verantwoord niveau te houden. Dit gecombineerd met een 
transparante en stabiele prijszetting die ver onder het niveau van onze 
buurlanden blijft. 
Daarenboven hebben de lokale besturen een sociale opdracht om te 
voorzien in de uitvaartkosten van behoeftigen. Psilon voorziet in dat geval, 
als steun voor haar aangesloten vennoten-gemeenten, een verregaande 
tussenkomst in de crematiekosten. Voor de crematie van een erkende 
behoeftige rekenen we aan het betreffende gemeentebestuur/OCMW op 
vandaag (2019) slechts de marginale kost door van 75 euro, in plaats van 
het normale crematietarief van 515 euro. 

EEccoollooggiisscchh  bbeewwuussttzziijjnn  

De klimaatgevoeligheid en het ecologisch bewustzijn zijn ook steeds 
sterker aanwezig in het crematiegebeuren. Dit leidt tot permanente 
innovatie omtrent het crematieproces zelf, slimmer energiegebruik, het 
zoeken naar technische alternatieven voor de gasverbranding bij crematie, 
hergebruik van restwarmte, het werken aan steeds cleanere emissies. 
Ook bij de asbezorging zien we nieuwe ontwikkelingen omtrent 
biodegradeerbare urnen, ecologisch begraven, e.d. 
Samen met de vennoten-gemeenten moeten we blijven investeren in de 
best beschikbare milieutechnieken en ecologische praktijken. 

DDiiggiittaallee  ttrraannssffoorrmmaattiieess  

De digitale-maatschappij ontwikkelt zich exponentieel.  Dagelijks 
ontwaren we nieuwe toepassingen van e-commerce, e business, e-
government, e-learning, e-working, e-media, e-etc.  Deze toepassingen 
houden legio kansen in voor een verbeterde dienstverlening, waarbij 
afstand of fysieke nabijheid onbelangrijk worden. 
Binnen de crematoria is reeds geïnvesteerd in een digitale organisatie: 
reservaties, administratie, betaalverkeer, signalisatie en routing, edm. Toch 
blijven nog belangrijke werven open, vaak in samenwerking met andere 
overheden en/of bedrijfssectoren. We denken aan digitale 
overlijdensaangiften, track-and-tracing van overledenen en assen, 
permanente milieutechnische check-points,… 

EEffffiicciiëënnttiiee  //  KKrraacchhtteennbbuunnddeelliinngg  //  PPaarrttnneerrsscchhaappppeenn  

Binnen de maatschappelijke dienstverlening is het streven naar efficiëntie 
door krachtenbundeling een vast adagio. Ook de openbare crematoria, 
verenigd binnen de vzw VNOC, zoeken naar efficiëntiewinsten door 
gecentraliseerde gemeenschappelijke bestellingen, door het delen van 
ontwikkelingskosten, door het delen van expertise en gespecialiseerde 
medewerkers, ook door onderlinge samenwerking en assistentie. 
De vraag stelt zich of een verdere vorm van krachtbundeling tussen 
intergemeentelijke crematorium-verenigingen zinvol kan zijn, telkens met 
respect voor de lokale eigenheid van elk crematorium. De mogelijke 
nieuwe private initiatieven in de crematiezorg, vormen alvast een 
bijkomende aansporing voor de openbare crematoria om nog meer en 
beter samen te werken. 
 
  



2.2 Prognose sterftecijfers en crematies in West-Vlaanderen 

Statistiek Vlaanderen berekende onlangs de demografische vooruitzichten 
2018-2035 voor alle Vlaamse regio’s en gemeenten (zie: 
https://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-
demografische-vooruitzichten--2018-2035). 

Hieruit kunnen we de overlijdensprognoses afleiden binnen West-
Vlaanderen.

 
 sterftecijfers toename 2017-2024 toename 2025-2034 
Regio 2017 2024 2034 Abs.  Pct. Pct/jr Abs.  Pct. Pct/jr 

Arr. Ieper 1.046 1.059 1.196 13 1,24% 0,18% 137 12,94% 1,29% 

Arr Kortrijk 2.828 2.913 3.312 85 3,01% 0,43% 399 13,70% 1,37% 

Arr. Roeselare 1.463 1.524 1.720 61 4,17% 0,60% 196 12,86% 1,29% 

Arr. Tielt 903 940 1.065 37 4,10% 0,59% 125 13,30% 1,33% 

Arr. I+K+R+T 6.240 6.436 7.293 196 3,14% 0,45% 857 13,32% 1,33% 

Arr. B+D+V+O 6.167 6.373 7.353 206 3,34% 0,48% 980 15,38% 1,54% 

Totaal W-Vl. 12.407 12.809 14.646 402 3,24% 0,46% 1.837 14,34% 1,43% 

Totaal Vlaanderen 60.494 63.413 73.657 2.919 4,83% 0,69% 10.244 16,15% 1,62% 
 
 
De overlijdensverwachting in West-Vlaanderen neemt gestaag toe in de 
huidige legislatuurperiode, met gemiddeld +0,46% per jaar. De 

demografische verwachting naar aantal overlijdens zal evenwel sneller 
stijgen na 2025, met een gemiddelde toename van +1,43% per jaar. 

 
Crematieaandeel: aantal uitgevoerde crematies versus aantal overlijdens 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Crematies Brugge 6.396 6.330 5.416 5.460 5.359 5.746 5.765 5.730 5.849 

Crematies Kortrijk  326 2.404 2.956 2.992 3.065 3.208 3.755 3.798 

Crematies West-Vl 6.396 6.656 7.820 8.416 8.351 8.811 8.973 9.485 9.647 

Overlijdens West-Vl 11.981 11.861 12.291 12.714 12.081 12.652 12.360 12.407 12.495 

Crematieaandeel WVL 53,4% 56,1% 63,6% 66,2% 69,1% 69,6% 72,6% 76,4% 77,2% 
Overlijdens VL 58.577 58.212 61.124 61.621 58.852 62.291 60.913 60.494 61.100 

Crematieaandeel VL 57,4% 58,7% 60,3% 63,3% 66,4% 67,3% 68,4% 71,4% 72,9% 
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Het crematieaandeel binnen West-Vlaanderen is in het voorbije 
decennium heel sterk toegenomen. Dit aandeel omvat het aantal 
crematies uitgevoerd in Brugge of Kortrijk, ten opzichte van het aantal 
sterfgevallen in de Provincie West-Vlaanderen. Het bedraagt nu reeds 
77,2%.  
Let wel: dit percentage is enigszins geflatteerd, omwille van 
provinciegrensoverschrijdende crematies. Zo telt crematorium UITZICHT 
jaarlijks ca. 300 crematies uit Mouscron-Comines en ca. 150 crematies uit 
Oost-Vlaanderen. Maar omgekeerd zijn er ook enkele honderden crematies 

uit West-Vlaanderen die om diverse redenen uitwijken naar bvb. Lochristi 
(O.-Vl.) of Frasnes (Henegouwen). 
 
In de Vlaamse crematoria stellen we in de recentste jaren een vertraging 
vast van de groei van het crematieaandeel. Zo ook in West-Vlaanderen. De 
verwachting is dan ook dat dit crematieaandeel zal stagneren rond 80%. 
Rekening houdend met de nog toenemende bevolkingsvooruitzichten, 
ramen we het aantal crematies in West-Vlaamse crematoria voor de 
komende jaren: 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2034 

Prognose crematies  
West-Vlaamse 

crematoria 

9.647 9.809 9.986 10.153 10.186 10.222 10.247 10.264 … 11.717 

 
 
Deze koek zal vanaf 2021 verdeeld worden door drie crematoria in West-
Vlaanderen. Medio 2021 komt er immers een derde crematorium bij, met 
name crematorium Polderbos in Oostende. Samen zullen deze drie 

crematoria 9 ovenlijnen tellen: 4 in Brugge, 3 in Kortrijk en 2 in Oostende. 
Dit betekent a rato van maximum 1.500 crematies per ovenlijn, samen een 
technische crematiecapaciteit van ca. 13.500 crematies/jaar. 

2.3 Financiële situatie 

AAccttuueellee  ppoossiittiiee  

Psilon heeft de opstartjaren van crematorium UITZICHT goed doorstaan. 
In de voorbije legislatuur kon het gecumuleerde verlies uit de studie- en 
bouwjaren versneld weggewerkt worden. Eind 2018 boekte Psilon reeds 
een positieve reserve van 517.159 euro. 
Conform de engagementen van de gemeenten-vennoten, onder meer naar 
aanleiding van de fiscale ruling in 2016, worden de reserves voorbehouden 
voor de verdere uitbouw van de dienstverlening van Psilon. Dit enerzijds 

om een buffer aan te leggen voor toekomstige investeringen in nieuwe 
technieken en onderhoud van gebouwen; anderzijds voor de 
noodzakelijke capaciteitsuitbreiding op middellange termijn. 
Een eerste bijkomende investering is alvast gepland in 2019 met de 
uitbouw van bijkomende opslag-kelderruimtes, en van een koelkamer voor 
24/7-onthaal. Voorziene investering ca. 350.000 euro. 
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Financiële kengetallen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evolutie jaarresultaten        

Jaarresultaat -187.795 78.240 32.484 92.323 98.002 227.511 384.070 

Gecumuleerd resultaat -374.279 -296.039 -263.556 -171.232 -73.230 +154.280 +538.350 

Financiële ratio’s        

Liquiditeit – current ratio 5,52 1,82 2,55 3,57 2,73 2,58 3,48 

Solvabiliteit 34,6% 36,0% 38,8% 39,8% 41,4% 43,8% 48,0% 

Schuldgraad 17,2% 13,2% 12,1% 10,6% 9,7% 7,1% 6,3% 

Personeelskost t.o.v. Omzet 31,1% 26,8% 28,3% 29,0% 32,5% 26,9% 30,1% 

Return on Investment -13,4% 5,4% 2,0% 5,7% 5,5% 11,6% 20,8% 
 
 
De globale financiële situatie van Psilon is behoorlijk gezond, getuige de 
ratio’s die beduidend boven een gemiddelde gezonde bedrijfsvoering 
zitten. 
Door een herschikking van de kredieten kon de schuldgraad verminderd 
worden naar nauwelijks 6%. De toenemende personeelskost, door een 
geleidelijk aangroeiend personeelsteam en door de normale 

loonindexeringen en anciënniteitsgroei, blijft vrij stabiel rond de 30% van 
de omzet. 
De opeenvolgende gunstige resultaten dragen bij tot een sterke toename 
van de return-on-investment. 
 

FFiinnaanncciiëëllee  eexxttrraappoollaattiiee  22001199--22002244  

Onderstaande tabel toont de resultaatsvooruitzichten 2019-2024, binnen 
een model van ‘ongoing business’. Deze houdt rekening met een globale 
verderzetting van de huidige activiteit en werking, zonder bijkomende 
investeringen (de reeds besliste investering voor 2019-2020 in bijkomende 
opslag-kelderruimtes is wel meegerekend). 
Deze tabel vormt de basis voor verdere berekeningen, naarmate er in het 
nieuwe beleidsplan nieuwe ambities of projecten worden beslist. 

Deze basisrekentabel houdt rekening met een lichte aangroei van de 
kosten (index gemiddeld 1%/jaar) en met een toenemende personeelskost 
van 3% (index+baremieke loonsverhogingen). Aan de omzetzijde 
verwachten we voorzichtigheidshalve enige afname van crematies (tot -
5%) in de periode 2020-2021, naar aanleiding van de opstart van het 
nieuwe crematorium in Oostende. We houden ook rekening met een 
verminderd aantal uitvaartdiensten (-15%) en iets minder koffietafels (-
5%). De tarieven blijven ongewijzigd op het niveau van 2018. 
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Basisrekentabel ‘voorzichtige extrapolatie’ 
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Uit deze eerste “voorzichtige extrapolatie” kunnen we afleiden dat de 
verdere continuering van de huidige werking van Psilon/UITZICHT 
financieel rendabel is, vanaf ca. 3.600 crematies per jaar. In de prognoses 
zien we over de periode 2019-2024 een jaarlijks resultaat van ca. 160.000 
euro. Let wel, dit gunstige resultaat wordt in belangrijke mate bepaald 
door de mindere afschrijvingslast vanaf 2022, omdat dan de technische 
installaties boekhoudkundig zijn afgeschreven. 

Bijkomend aandachtspunt: gezien in dit “voorzichtige” rekenmodel de 
omzet licht afneemt, terwijl de personeelskost met 3%/jaar blijft 
toenemen bij een stabiel personeelsteam (loonindex en baremieke 
loonsverhogingen), neemt de ratio personeel/omzet toe van 34,4% naar 
39,5%. Het valt aan te bevelen om hier een plafond van max. 40% voor 
ogen te houden. 
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33 VVeerrwwaacchhttiinnggeenn  eenn  pprrooggnnoosseess  
3.1 Prognose crematies 

Voorgaande analyses (zie supra 2.2) gaven reeds aan dat de 
crematiegroei vrij spectaculair was in het voorbije decennium. Ook 
binnen UITZICHT kenden we een snelle groei tot ca. 3.800 crematies/jaar. 
Deze groei lijkt de voorbije jaren enigszins te stagneren. We voelen aan 
dat we dicht tegen het verwachte plafond komen van 80% 
crematiekeuze. In West-Vlaanderen tellen we 77,2% crematies in West-
Vlaamse crematoria versus aantal overledenen in deze provincie. 

Gelet op het nog licht toenemend sterftecijfer in 2019-2024 (zie ook 
supra 2.2) en de kleine marge voor verder toenemende crematiekeuze, 
gaan we in de komende jaren uit van een prognose van +1%/jaar. 
We houden echter ook rekening met een daling van -2% in 2020 en nog 
eens -3 % in 2021, als gevolg van de opstart van het nieuwe crematorium 
in Oostende. 
Dit geeft volgende cijferprognose voor de komende beleidsperiode: 

 
Korte termijn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Prognose aantal crematies 

UITZICHT 

3.792 3.855 3.778 3.664 3.701 3.739 3.776 

 
 
Deze voorzichtige prognose geeft dus aan dat het aantal crematies in de 
eerstkomende jaren nog net onder de in de milieuvergunning opgelegde 
bovengrens van 4.000 crematies blijft. Op middellange termijn (2025-
2034) verwachten we echter voor UITZICHT, rekening houdend met de 

West-Vlaamse sterfteprognoses van +1,43%/jaar vanaf 2025, een verdere 
groei tot ca. 4.352 crematies in 2034. De kaap van 4.000 crematies zou 
worden overschreden in 2028 of 2029. 

 
Middellange termijn 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Prognose aantal crematies 
UITZICHT 

3.830 3.884 3.940 3.996 4.053 4.111 4.170 4.230 4.290 4.352 
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3.2 Prognose uitvaartdiensten 

 
UITZICHT verzorgde 544 uitvaartdiensten in 2018. Het aantal 
uitvaartdiensten bedroeg in de voorbije jaren steeds ca. 15% t.o.v. het 
aantal crematies. De stelselmatige daling in het aantal kerkelijke 
uitvaarten, wordt in de eerste plaats opgevangen door private 
uitvaartaula’s. Daarnaast nam UITZICHT, als openbaar uitvaartcentrum, 
een vrij vast aandeel in tussen de kerkelijke diensten en de private 
diensten. 
Op vandaag stellen we echter een daling vast van het aantal 
uitvaartdiensten in UITZICHT. Deze betekenen nu nog slechts 12% van het 
aantal crematies. Een en ander heeft te maken met de recente opstart 
van enkele nieuwe, grotere private uitvaartaula’s in de omgeving van 
Kortrijk. Steeds vaker worden families door de uitvaartondernemer 
overtuigd om gebruik te maken van de eigen aulafaciliteiten. Naar 
verluidt zou er ook een toenemend aantal families zijn die een 
begrafenis regelen zonder enige uitvaartdienst. 

 
Het verzorgen van uitvaartdiensten is voor ons een belangrijke 
complementaire dienstverlening, naast de crematies. Wij blijven ons hier 
aanbieden als een ervaren en gedegen voorganger. Steeds met aandacht 
voor de vrije keuze van de familie. Ook de zeer gematigde tarieven – op 
heden kost een uitvaartdienst onder onze begeleiding nog steeds slechts 
240 euro – moeten bijdragen tot een aantrekkelijke dienstverlening. 
Gelet op het recente aantal nieuwe private aula’s in de omgeving van 
Kortrijk (Zwevegem, Moorsele, St-Eloois-Winkel, …), en gezien de projecten 
die nog in de steigers staan (Marke, Waregem,…) gaan we er evenwel van 
uit dat het totale aantal uitvaartdiensten in UITZICHT nog licht zal 
afnemen tot ca. 450 diensten, of een afname van -20%. 
Tegenover deze verwachte afname van het aantal uitvaartdiensten willen 
we toch ook nieuwe publieksdiensten aanbieden in de vorm van 
individuele nagedachtenisdiensten/herdenkingsmomenten. 

 

3.3 Prognoses rouwmaaltijden 

Sinds we in april 2014 startten met het aanbieden van koffietafels in het 
nieuwe onthaalgebouw Horizon, is deze dienstverlening jaar na jaar 
toegenomen. Toch haalden we nooit het beoogde aantal van 250 
koffietafels/jaar. In 2018 verzorgden we 185 koffietafels, samen goed 
voor 5.642 personen. 
Ook hier stellen we recent een lichte afname vast van het aantal 
koffietafels. Dit heeft veel te maken met het verminderde aantal 
uitvaartdiensten in UITZICHT, hoewel deze trend zich iets minder zwaar 
doorzet dan bij de uitvaartdiensten. We noteren immers ook koffietafels 
zonder uitvaartdienst in UITZICHT. 
Anderzijds zien we ook meer en meer vragen naar diversiteit in het 
aanbod van Horizon. Sinds enige tijd worden ook koude buffetformules 

aangeboden, net als recepties, wandeldiners of dessertbuffetten. We 
moeten verder op zoek gaan naar een haalbare diversiteit van 
aangeboden maaltijdformules die aansluit bij de wensen van de families.  
In onze prognoses 2019-2024 gaan we voorzichtigheidshalve uit van een 
lichte daling van het aantal koffietafels met -10%. 
We onderzoeken hoe de infrastructuur van Horizon kan ingezet worden 
voor andere activiteiten buiten de rouwmaaltijden (bv. vergaderevent of 
studiecongres). De vraag dient ook gesteld of deze event- en 
cateringactiviteit niet kan uitbesteed worden aan een private 
concessionaris. 

 
  



 
_________________________________ 
Beleidsplan Psilon 2019-2024                18 

3.4 Prognoses personeel 

Sinds de opstart van UITZICHT, in oktober 2011, is de personeelsgroep 
geleidelijk uitgegroeid van vier medewerkers tot een stabiel team met 13 
medewerkers (11,10 VTE): vier technische medewerkers, vier 
onthaalmedewerkers, een cateringmedewerker, twee poetsmedewerkers, 
een administratief deskundige en een directeur. De huidige bezetting is 
in voldoende aantal voor een performante uitvoering van de actuele 
taken. We voorzien, binnen het huidige werkingsmodel, geen uitbreiding 
van het team. Opdrachten die in het verleden vaak extern uitbesteed 

werden, kunnen we steeds beter intern verzorgen. Eventuele kwalitatieve 
tekorten moeten a priori kunnen opgevangen worden door een 
taakverbreding van de huidige medewerkers. We streven ernaar om elke 
medewerker nog meer multi-functioneel in te zetten. Naast de 
hoofdopdracht (‘maior’) zal ieder ook een of enkele nevenopdrachten 
(‘minor’) vervullen. 
Een kwalitatieve uitdaging ligt nog in het versterken van IT-kennis voor 
het organiseren van diverse digitalisering-/automatiseringprojecten. 

 

3.5 Prognoses gebouw en infrastructuur 

Het crematoriumgebouw en het bijhorend onthaalgebouw ‘Horizon’ zijn 
van een bijzonder hoogstaande architecturale kwaliteit. Bezoekers en 
families ervaren de ingetogenheid en sereniteit van het gebouw en de 
plek. We willen dan ook deze kwaliteiten erkennen en verder in stand 
houden. Het crematoriumgebouw is nagenoeg af. Op vandaag is nog een 
technische uitbreiding lopend voor het creëren van ca. 250 m2 
bijkomende ondergrondse kelder-stockageruimtes.  
We blijven systematisch oog hebben voor kleine verbeteringen en 
herschikkingen in het gebouw (bv. bijkomende spreekkamer, bv. nood 

aan een permanente onthaalbalie, bv. nood aan vestiaire, bv. verbeteren 
signalisatie), zonder nog verregaande grote verbouwingen of 
investeringen te moeten plannen in de huidige beleidsperiode. 
Ook de technische aula-infrastructuur, in de eerste plaats de geluids- en 
beeldregie, staat op punt. We bieden een gedegen systeem aan. Ook hier 
volgen we de nieuwste ontwikkelingen op de voet, maar we blijven 
kritisch inzake nut en noodzaak van vele extra snufjes of fantasietjes. We 
zetten prioritair in op een inhoudelijk sterk verhaal. 

3.6 Prognose technische installaties 

De drie ovenlijnen, in 2011 geïnstalleerd door de Italiaanse firma GEM-
Matthews, werken reeds acht jaar naar behoren. Mits een regelmatig 
(halfjaarlijks) onderhoudsnazicht en tijdige vernieuwing van de vitale 
onderdelen kunnen deze installaties makkelijk 20 tot 25 jaar dienstdoen.  
De jaarlijkse kost voor de instandhouding, onderhoud, verbruik en 
noodzakelijke vervangingen van technische apparatuur bedraagt ca. 
175.000 euro. Daarenboven voorzien we om de vijf jaar een integrale 
vernieuwing van de gehele oven- en filterkamers. Kostprijs ca. 193.000 
euro. Daarvoor is boekhoudkundig een voorzieningenrekening geopend. 
Hoewel de technische installaties goed op punt staan en hoewel we keer 
op keer bij elke emissiemeting mooi onder de grenswaarden zitten, 

blijven we -samen met de firma GEM Matthews- zoeken naar het 
verbeteren van de milieutechnische impact van de crematies. Dit door 
het verder afstellen van de brandertechnieken, door een doorgedreven 
automatisering en procescontrole of door innovatieve ingrepen in de 
rookgasfiltering. De Europese milieuwetgeving tendeert naar een 
verstrenging van de emissienormen op vlak van NOx-uitstoot. We willen 
hier op korte termijn op anticiperen door het integreren van een 
DeNOx-installatie die deze emissies kan reduceren tot ca. 40% van de 
huidige waarden. 
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3.7 Prognose ICT 

De gehele werking van UITZICHT steunt op informatietechnologie. 
Technische procesopvolging, administratieve procedures, ceremoniële 
audio- en beeldpresentaties, boekhouding en betaalverkeer, databeheer, 
enz. 
De veiligheid en stabiliteit van de IT-systemen is cruciaal, zeker bij het 
organiseren van uitvaartdiensten. We kunnen ons niet veroorloven dat 
een uitvaartdienst verkeerd loopt omwille van een storing in de 
informatica. 
Bij de oprichting van Psilon werd de informatisering volledig 
uitgebouwd binnen een Mac-omgeving. Mac-apparatuur was toen 
immers algemeen aanbevolen omwille van zijn stabiliteit en van zijn 
grafische kwaliteiten. Niet onbelangrijke kwaliteiten bij het organiseren 
van uitvaartdiensten. Gaandeweg ondervinden we ook de beperkingen 
van een Mac-omgeving: vele alledaagse, maar ook gespecialiseerde 

technische applicaties werken enkel binnen Windows. Mac-toestellen zijn 
over het algemeen ook een stuk duurder dan Windows-computers. 
Daarenboven is de computerbeveiliging danig geëvolueerd dat de 
Windows-omgevingen even stabiel en virusvrij fungeren als de Mac-
omgevingen. Tenslotte is externe gespecialiseerde IT-ondersteuning veel 
makkelijker te vinden voor Windows dan voor Mac. 
In de toekomst willen we dan ook de omslag maken naar Windows, en 
geleidelijk maar systematisch investeren in Windows-apparatuur en dito 
software. 
We investeren ten slotte in een eenvoudig audio-beeld-
bedieningssysteem voor de aula. Dit systeem moet toelaten dat ook 
externe voorgangers autonoom zelf de gehele regie van een 
uitvaartdienst in handen kunnen nemen. 
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44 BBeelleeiiddssuuiittddaaggiinnggeenn  
4.1 Radicaal duurzaam 

Het cremeren van dode lichamen blijft milieutechnisch een gevoelig 
thema. Hoewel al overvloedig is aangetoond dat een zorgvuldig 
uitgevoerde crematie ecologisch zuiverder en duurzamer verloopt dan 
de alternatieve vormen van lijkbezorging, toch moeten we waakzaam 
blijven. 
Crematorium UITZICHT is op vandaag reeds het strengst gecontroleerde 
crematorium in België, met twee emissiemeetcampagnes per jaar en met 
emissienormen die veelal dubbel zo streng zijn als de VLAREM-normen. 
Deze strengste normering heeft ons steeds uitgedaagd om onze werking 

en installaties optimaal te blijven ontwikkelen, en om steeds verder te 
zoeken naar milieutechnische verbeteringen.  
Ook naar de toekomst willen we blijven zoeken naar 
duurzaamheidswinsten. We engageren ons om steeds te blijven 
investeren in de Beste Beschikbare Technieken, en streven daarbij naar 
een koolstofneutraal cremeren (zero CO2).  
We focussen niet enkel op vlak van milieuresultaten, maar ook op sociale 
en economische impact. 

4.2 Financieel gezonde dienstverlening aan sociaal verantwoorde tarieven 

De crematoria verzorgen hun decretaal erkende basisopdrachten 
(crematies, uitvaartdiensten, rouwtafels) aan sociaal verantwoorde 
tarieven.  
De crematoria hebben daarbij een sociale, prijsregulerende rol. Als 
openbare crematoria zijn wij ertoe gehouden om de dienstprijzen op 
een sociaal verantwoord niveau te houden. Dit gecombineerd met een 
transparante en stabiele prijszetting die ver onder het niveau van onze 
buurlanden blijft. 
De openbare crematoria hebben geen winstgevend doel. Wij zijn 
financieel volledig zelfdragend, dus zonder recurrente aanvullende 

financiering door de gemeenten-vennoten. De crematoriumvereniging 
werkt naar een boekhoudkundig evenwicht en bepaalt aldus zijn 
tarieven om met hoogwaardige dienstverlening gewoon zelfdragend te 
blijven; geen winstmaximalisatie, maar ook geen financiële last voor de 
maatschappij. 
Wanneer er evenwel, omwille van een mogelijke privatisering, een 
neerwaartse prijsdruk zou komen op een openbaar crematorium met 
zijn allesomvattende dienstverlening, dan kan die dienstverlening onder 
druk komen gezien de reeds bestaande infrastructuur en de financiële 
lasten daaraan verbonden. 

4.3 Klantgericht het verschil blijven maken naar ondernemers en families 

De dienstverlening van UITZICHT richt zich a priori naar de families die 
geconfronteerd zijn met een overlijden. In de praktijk gebeurt dit steeds 
met tussenkomst van een uitvaartondernemer. 
We houden de vinger aan de pols bij de ondernemers en bij de families, 
omtrent nieuwe noden en behoeften in de rouwbegeleiding. Nieuwe 

tendensen, nieuwe zorgvormen, nieuwe logistieke oplossingen worden 
kritisch onderzocht op hun kwaliteiten en inzetbaarheid voor UITZICHT. 
Dit kan maar door een alertheid voor innovatie en kwaliteit. 



4.4 Toekomstgerichte infrastructuurinvesteringen 

Conform de engagementen van de gemeenten-vennoten, onder meer 
naar aanleiding van de fiscale ruling in 2016, worden de reserves 
voorbehouden voor de verdere uitbouw van de dienstverlening van 
Psilon. Dit enerzijds om een buffer aan te leggen voor toekomstige 
investeringen in nieuwe technieken en onderhoud van gebouwen ; 

anderzijds voor de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding op middellange 
termijn. 
We engageren ons om systematisch de winsten uit onze bedrijfsvoering 
te investeren in een verbetering, vernieuwing en/of uitbreiding van onze 
dienstverlening. 

4.5 Krachtenbundeling met de openbare crematoria 

De tijd van een stand-alone crematorium is voorbij. De crematoria 
worden belaagd door private ondernemingen, alsook door grote -vaak 
buitenlandse- investeringsgroepen. Enkel door samenwerking, 
schaalvergroting zullen de openbare crematoria de kwaliteit van hun 

dienstverlening ten behoeve van de lokale gemeenschap kunnen 
versterken. We moeten daarvoor resoluut op zoek gaan naar allianties 
met collega openbare crematoria. 
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55 BBeelleeiiddssooppttiieess  eenn  aaaannbbeevveelliinnggeenn  
5.1 Dienstverlening aan families 

• Dienstbaarheid en flexibiliteit aan families blijft voorop staan. We 
geven tijd en milde aandacht aan elke familie die op ons beroep 
doet voor een uitvaartdienst, crematie en/of koffietafel. We stellen 
ons flexibel en professioneel op, en durven daarbij ook afspraken 
maken en grenzen stellen, steeds in het belang van een goede 
organisatie en van een verzorgde dienstverlening. 

• Onze uitvaartdiensten onderscheiden zich door het inhoudelijke, 
persoonlijke verhaal, eerder dan door de modernste technische 
belevingen. We streven ernaar om elke overledene een persoonlijk en 
gerespecteerd afscheid te bezorgen. 

• We ontwikkelen een applicatie om de voorbereiding van een 
afscheidsdienst te systematiseren, ter ondersteuning van de families 
die zelf de regie van dit afscheid in handen willen nemen. 

• We werken aan een visuele sfeerversterking in de publieke ruimtes, 
door gebruik te maken van discrete doch hoogwaardige 
kunstintegratie.  

• We werken een nieuw concept uit voor de organisatie van het 
afscheid van familie bij de oveninvoer. Daarbij gaat grote aandacht 
naar een serene beleving van dit allerlaatste moment, dit onder 
meer door reductie van de geluidsoverlast van de oveninvoer-
apparatuur. 

5.2 Tarieven 

• We behouden de actuele tarieven voor crematies (referentieprijs 515 
euro/crematie), wel met driejaarlijks een indexering conform de 
evolutie van de consumptieprijsindex. Een eerste aanpassing is 
voorzien op 01/01/2021. 

• We behouden ook het prijsvoordeel van 50 euro voor een crematie 
van een inwoner uit een bij Psilon aangesloten gemeente. Hiermee 
willen we de inspanning erkennen van deze gemeenten die in het 
verleden en op vandaag de werking van Psilon/Uitzicht financieel 
hebben mogelijk gemaakt. 

• We voorzien een prijsvoordeel voor duurzame, energievriendelijke 
crematies (zie infra 5.5). Dit prijsvoordeel wordt dan gecompenseerd 
door een prijsstijging op just-in-time-crematies. 

• We voorzien een prijsverhoging voor de uitvaartdiensten in 
UITZICHT, naar een meer marktconform tarief. 

• We bieden een interessante totaalformule aan voor families die een 
volledig ‘pakket’ reserveren: crematie + uitvaartdienst + koffietafel. 

• We onderzoeken de mogelijkheid om aan uitvaartondernemers die 
regelmatig gebruik maken van onze uitvaartaula’s en koffietafels een 
beduidende korting aan te bieden. 
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5.3 Personeel en organisatie 

• We actualiseren de functiebeschrijvingen van de medewerkers. 
Hierbij willen we de functieverwachtingen en functievereisten beter 
laten aansluiten bij de huidige werking. We gaan daarbij uit van de 
multi-inzetbaarheid van elke medewerker. 

• We versterken de IT-deskundigheid van de directie- en 
administratieve medewerkers, teneinde zelf sterker te kunnen 
tussenkomen in automatisering-/digitaliseringsprocessen. 

• We installeren een managementsteam voor overleg, coördinatie en 
afstemming tussen de verschillende werkcellen. 

• Gezien de bijzondere en gevoelige context van onze dienstverlening, 
moeten we meer dan ooit aandacht hebben voor het psychosociaal 
welbevinden en de veerkracht van de medewerkers. We geven milde 

aandacht aan alle medewerkers, en gaan actief om met 
stresspreventie. 

• We actualiseren de rechtspositieregeling, in lijn met de RPR van de 
lokale besturen. 

• We ondersteunen duurzame woon-werk-mobiliteit, en promoten 
actief het fietsgebruik. We gaan op zoek naar modellen om 
elektrische fietsen aan interessante voorwaarden ter beschikking te 
kunnen stellen aan medewerkers. We voorzien ook oplaadpunten 
voor elektrische fietsen. 

• We kijken tijdig uit naar verjonging/vernieuwing van de 
medewerkersgroep, gezien ook een op drie medewerkers in het 
komende decennium de pensioenleeftijd zullen bereiken. 

5.4 Communicatie 

• De website www.crematoriumuitzicht.be blijft een belangrijk 
visitekaartje voor onze dienstverlening. We publiceren nog meer 
toegankelijke info omtrent tarieven en dienstverlening. 

• We willen onze werking, in het bijzonder onze uitvaartdiensten en 
koffietafels, nog meer en beter bekend maken bij brede 
bevolkingsgroepen. We willen hiervoor maximaal gebruik maken van 
de informatiekanalen (infokrant, website) van onze gemeenten-
vennoten. 

• We (her)activeren de mogelijkheid voor groepsbezoeken aan 
UITZICHT. 

• We participeren driejaarlijks aan de Open Bedrijvendagen. 
• Ook op de regionale media zetten we in op een publicitaire 

campagne waarin we alle publieksdiensten van UITZICHT in de kijker 
zetten. 

• We werken drempelverlagend door onze aula en ons 
onthaalgebouw geregeld open te stellen voor socioculturele 
activiteiten. Voor dit Open Huis-concept gaan we daarbij actief op 
zoek naar partnerschappen met culturele spelers in de regio. 

• We continueren de jaarlijkse herinneringsactiviteiten, in de aanloop 
naar 1 november 

• We verbeteren de vindbaarheid van de publieksingang van het 
crematoriumgebouw, door het plaatsen van een herkenbare en 
duidelijk zichtbare naamzuil. 

• We werken een informatiewijzer uit omtrent initiatieven van 
rouwbegeleiding. We doen daarbij niet zelf aan rouwzorg, maar 
kunnen families wel de weg wijzen naar de juiste instanties. 

• In het kader van 10 jaar werking van UITZICHT, in oktober 2021, 
willen we onze activiteiten extra in de kijker zetten met een ruim, 
doch sereen publieksevenement. 
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5.5 Investeren in duurzaam energiegebruik 

• In de voorbije jaren realiseerden we reeds een energiewinst van ca. 
25% op de crematie-uitvoering. We blijven verder inzetten op het 
verhogen van de energie-efficiëntie bij de crematies. Dit kan a priori 
door efficiëntiewinsten te halen uit organisatorische verbeteringen: 

• Nog meer inzetten op crematie vòòr de afscheidsdienst (dienst aan 
de urne) 

• Ruimere tijdssloten voorzien (volle dag) voor “eco-crematies”, 
waarbij we zelf de crematie kunnen inplannen in functie van de 
optimalisering van de ovenplanning, dit in combinatie met een 24/7 
aflevering van lijkkisten. 

• Invoeren van een prijsdifferentiatie in voordeel van “eco-crematies” 
(24u) en in nadeel van “just-in-time”-crematies (2u) 

• Invoeren van een dynamisch reservatiesysteem dat de planning van 
crematies groepeert naar efficiënte tijdsblokken. 

• Op langere termijn (perspectief 2032) willen we omschakelen naar 
volcontinue elektrische hoogrendementovens. Deze realiseren een 
energieverbruik van minder dan 10% tegenover de huidige gasovens. 

• Ook bij een eventuele bijkomende oven (tweede crematorium) zetten 
we a priori in op volcontinue elektrische crematie. 

• Energie-efficiëntie moet ook samengaan met cleane emissies. We 
anticiperen op een te verwachten verstrenging van de Vlaamse NOx-
normen, door het installeren van een DeNOx-toestel. 

• We realiseren eindelijk een warmtenet tussen het crematorium en de 
KULAK-campus, waarbij we nagenoeg onze volledige 
warmteoverschotten nuttig kunnen hergebruiken voor de 
verwarmingsnoden van de KULAK. 

• We onderzoeken de mogelijkheid (technisch, esthetisch, economisch) 
voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op het dak van het 
crematoriumgebouw. 

• We voorzien, in afstemming met het stadsbestuur Kortrijk, in 
oplaadpunten voor elektrische wagens op de publieke parking nabij 
de begraafplaats. 

5.6 Bijkomende service aan uitvaartondernemers 

• We realiseren een koelkamer voor afgifte en kortstondige bewaring 
van lijkkisten. Hiermee kunnen we, via een digitale toegangscontrole, 
een 24/7 afleverpunt aanbieden aan de ondernemers. 

• Ook voor het afhalen van de urnes voorzien we een 24/7 afhaalpunt, 
zodat de uitvaartondernemers meer flexibel ook buiten onze 
openingsuren kunnen langskomen. 

• We herdenken het digitale reservatieprogramma: meer flexibel, 
klantvriendelijk en multimediaal. Zo kunnen de uitvaartondernemers 

te allen tijde op elke plaats rechtstreeks een reservatie nemen en in 
contact komen met onze diensten. 

• We organiseren een digitale ‘track-and-trace’ voor de 
uitvaartondernemers, zodat ze op elk moment de status en timing 
kunnen controleren van de crematie en van de asafgifte. 

• We voorzien ook de mogelijkheid voor de uitvaartondernemers om 
digitaal input te leveren voor de afscheidsdiensten, via de ‘family-
tool’-applicatie 
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5.7 Informatisering optimaliseren 

• We schakelen geleidelijk over van een exclusieve Mac-omgeving naar 
een gedeelde Windows-omgeving. 

• We gaan op zoek naar externe, vlot beschikbare IT-ondersteuning op 
vlak van automatisering en digitalisering van onze beheersprocessen: 
digitale reservaties op multi-device standaarden, planning, 
facturaties, presentaties, ed. 

• We versterken de IT-deskundigheid van de directie- en 
administratieve medewerkers, teneinde zelf sterker te kunnen 
tussenkomen in automatisering-/digitaliseringsprocessen. 

• We onderzoeken of data-opslag en audio-bestanden veilig en stabiel 
kunnen bewaard worden in virtuele omgevingen (cloud-
toepassingen). 

5.8 Gebouw en omgeving optimaliseren 

• Op dit ogenblik is een werf gestart voor het bouwen van 250 m2 
kelderruimte. Hiermee willen we alle opslag van verbruiksgoederen, 
afvalstoffen, rollende machines (heftruck, grote poetsmachines) 
concentreren. Daarenboven biedt deze kelder plaats voor een 24/7-
koelkamer en voor een nieuw gasteller-lokaal. 

• De bijkomende kelderruimte geeft kansen om de parking voor 
dienstwagens volledig vrij te maken van stock en/of materiaal. Deze 
parking moet exclusief kunnen dienen voor het parkeren en 
circuleren van de dienstwagens/lijkwagens. 

• We werken systematisch de tekortkomingen weg op vlak van 
signalisatie, vestiairevoorzieningen, lokaal voor familiegesprek, 

inkombalie. Dit doen we met kleine reorganisatie-ingrepen in het 
bestaande gebouw. 

• Binnen de aula’s onderzoeken we de mogelijkheid om het zitcomfort 
te verbeteren, door het installeren van vaste kussens op de houten 
zitbanken. 

• We onderzoeken ook de mogelijkheden voor visuele 
belevingsversterkende ingrepen in de aula’s. 

• In onthaalgebouw Horizon installeren we een zonnewering (vaste 
luifel of zonnewerende lamellen) om het invallend zonlicht en 
zonnewarmte aan de zuidkant te kunnen reduceren. 

5.9 Bijkomende crematiecapaciteit: een tweede crematorium in het Psilon-werkgebied? 

• Op korte termijn (2019-2022) zetten we niet actief in op de 
ontwikkeling van een tweede crematorium in het Psilon-werkgebied. 
We verwachten immers geen uitgesproken groei aan crematies in de 
eerste jaren. 

• We wachten eerst de impact van het nieuwe crematorium in 
Oostende af (ingebruikname voorzien medio 2020), en ook van de 
nieuwe Vlaamse regelgeving omtrent private crematie-initiatieven. 

• Indien op korte termijn toch een beperkte behoefte aan bijkomende 
crematiecapaciteit zou ontstaan, meer dan de vergunde 4.000 

crematies, dan zal een gemotiveerde vraag ingeleid worden voor een 
tijdelijke uitbreiding van de milieuvergunning tot max. 4.500 
crematies. 

• Op langere termijn, perspectief 2028, en onder voorbehoud van 
eventuele concurrerende, private initiatieven onderzoeken we verder 
de noodzaak en haalbaarheid van de oprichting van een nieuw, 
kleinschalig crematoriumproject in de Westhoek. Dat met de meest 
actuele milieutechnieken (CO2-neutraal, volcontinu elektrisch), of 
mogelijks met alternatieve crematietechnieken (bv. resomatie). 
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• Gelet op de geografische ligging nabij Frankrijk en nabij de Waalse 
enclave Comines-Warneton, onderzoeken we mogelijke 

partnerschappen met openbare intercommunales uit deze 
grensregio’s voor een gezamenlijk interregionaal crematorium. 

5.10 Beheersmatige samenwerking of krachtenbundeling 

• We zijn ervan overtuigd dat een grotere organisatieschaal kan leiden 
tot meer efficiëntie én een betere dienstverlening naar de families. 

• Daarom zoeken we actief naar partnerschappen en 
krachtenbundeling, niet enkel in de vorm van kennisdeling of 
gezamenlijke aankoopcentrale, maar ook in de vorm van een 
gezamenlijke werkmaatschappij of shared service center met een 
eigen beheersorgaan waarin alle ondersteunende activiteiten (ICT, 
communicatie, boekhouding, beheer van reservaties en facturaties, 
aankopen, personeelsbeleid, gebouwenbeheer, technisch onderhoud, 
juridische bijstand) kunnen ondergebracht worden. 

• We onderzoeken daarvoor verschillende pistes: 
1. Een West-Vlaams platform met de crematoria van Oostende, 

Brugge en Kortrijk. 
2. Een Vlaams consortium met alle Vlaamse openbare 

crematoria in de ruimste zin. 
3. Een consortium met de crematoria uit de provincies West- 

en Oost-Vlaanderen. 
4. Een grensoverschrijdend platform met de crematoria uit de 

eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. 

5. Krachtenbundeling van intercommunales binnen het Psilon-
werkgebied 

6. Vormen van publiek-private coöperatieve samenwerking 
• Bij elke vorm van samenwerking of fusie moet de lokale 

betrokkenheid en de kwaliteit van de dienstverlening aan de lokale 
families gewaarborgd worden. 

• We blijven ervan overtuigd dat het crematiegebeuren a priori een 
opdracht moet zijn van en voor de lokale gemeenschappen. Daarom 
willen we een hernieuwde uitnodiging doen aan alle gemeenten in 
de arrondissementen Ieper, Roeselare en Tielt om aan te sluiten bij 
Psilon. Dit tegen billijke voorwaarden. 

• Vanuit een solidaire samenwerking met alle gemeentebesturen in 
onze regio willen we een krachtige partner zijn binnen mogelijke 
ruimere samenwerkingsverbanden. 

• Tegen 2023, het jaar waarop de verlenging van de intergemeentelijke 
samenwerking moet worden beslist, moeten bovenstaande modellen 
omtrent beheersmatige samenwerking, krachtenbundeling en 
bijkomende toetredingen van gemeenten uitgeklaard zijn. Aan de 
gemeenten zal in 2023 een Psilon 2.0 worden voorgelegd, binnen 
deze nieuwe samenwerkingscontext. 
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5.11 Maatschappelijke engagementen 

GGiifftteenn  ggooeedd  ddooeell  

Metaalresiduen uit crematie worden integraal opgehaald, geselecteerd en 
gerecycleerd door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Psilon ontvangt 
daarbij de volledige waarde voor de gerecycleerde metalen, na 
inhouding van 20% logistieke behandelingskosten. 
We storten de ontvangsten uit crematies integraal door aan een goed 
doel.  

KKuunnsstt  

Het oordeelkundig inbrengen van kunstwerken in het crematorium, kan 
louterend en inspirerend werken. We willen daarom gericht, doordacht 
en geleidelijk investeren in kunstintegratie. 
Enkele visuele kunstwerken moeten ook ondersteunend zijn naar een 
rijkere beleving van het afscheidsgebeuren. 

We maken daarvoor eerst een kunstbeleidsplan dat de visie en principes 
voor kunstaankoop en kunstintegratie moet vastleggen. 
Naar aanleiding van de 10de verjaardag van UITZICHT (oktober 2021) 
willen we een eerste maal inzetten op een kunstevenement in onze 
publieksruimtes.  Fotografie kan daarbij een eerste en voor een breed 
publiek toegankelijke opstap naar kunstbeleving vormen. 
We onderzoeken tevens de mogelijkheid om, samen met het 
stadsbestuur Kortrijk, een subtiele kunstingreep (land-art?) te voorzien 
op de achterliggende, vrijliggende stadsgronden met uitzicht vanuit het 
crematoriumgebouw. 

EEccoollooggiisscchhee  uurrnneennggrraavveenn  --  uurrnneennbboosssseenn  

We steunen de idee van verscheidene gemeenten en van het Vlaams 
Agentschap Natuur en Bos, om vormen van ecologisch begraven van 
urnes in urnenbossen te ontwikkelen. We investeren daarbij in biologisch 
afbreekbare urnen, en zullen deze zonder meerprijs ter beschikking 
stellen. 
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66 FFiinnaanncciiëëllee  ppllaannnniinngg  
6.1 Investeringen 

Momenteel bedraagt de reserve op onze rekeningen ruim 500.000 euro. 
Binnen de financiële meerjarenplanning dragen we alle onderhouds- en 
vervangingsinvesteringen vanuit de eigen middelen. We voorzien geen 
buitengewone investeringen die buiten het beschikbare budgetreserves 
vallen. 
Enkele investeringen zijn reeds goedgekeurd, en de uitvoering is reeds 
gestart in 2019. De belangrijkste lopende investering zijn de bouwwerken 

voor bijkomende kelder/opslaglokalen, voor een geraamd bedrag van 
350.000 euro. Dit bedrag was reeds voorzien in de begroting 2019. 
 
Voorts voorzien we jaarlijks een budget van ca. 175.000 EUR aan 
normale onderhouds- en vervangingsinvesteringen voor de ovens en 
technische installaties, en jaarlijks ca. 49.000 EUR aan 
gebouwenonderhoud en herstellingen. 

 
 
Uit bovenstaande beleidsopties onthouden we voor de komende jaren voorzien we nog volgende nieuwe investeringen: 
Installatie en inrichting koelkamer voor 24/7 aflevering lijkkisten  80.000 EUR 
24/7 Afhaalpunt urnen (incl. software en beveiliging)  15.000 EUR 
Diverse programmeringen digitalisering- en automatiseringsprocedures  65.000 EUR 
Installatie DeNox : NOx-zuivering rookgassen  155.000 EUR 
Vervanging invoertafel door geluidsarme invoer  55.000 EUR 
Verbouwing spreekkamer/inkombalie  80.000 EUR 
Signalisatie + naamzuil ingang crematorium  20.000 EUR 
E-oplaadpunten (wagens en fietsen)  25.000 EUR 
Uitbouw zonneluifel/terras Horizon  40.000 EUR 
Installatie zonnepanelen  120.000 EUR 
Kunstintegratie  50.000 EUR 
Totaal te voorziene investeringen 2020-2024  705.000 EUR 
ofte gemiddeld 141.000 EUR per jaar.  

 
De financiële tabel met het gecumuleerde resultaat van (zie supra 2.4.2) biedt ruim voldoende marge om deze investeringen te dragen met eigen middelen. 
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6.2 Financiële prognose resultatenrekening 

Onderstaande prognose bouwt verder op de financiële tabel ‘voorzichtige extrapolatie’ (supra 2.4.2). 
Hierin werden toegevoegd: 
1. De hierboven vermelde investeringen (omgeslagen over jaarlijks gemiddeld 141.000 EUR) 
2. Een driejaarlijkse indexering van de dienstprijzen (in 2021 en 2024) 
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In deze prognoses “inclusief de voorziene investeringen conform het beleidsplan” blijft de financiële situatie van Psilon behoorlijk gezond. We noteren 
jaarlijks een winst van minstens 111.388 euro tot maximaal 280.391 euro. Dit resultaat geeft ruim voldoende marge om de voorziene bijkomende 
investeringen met eigen middelen te dragen. Het gecumuleerde resultaat in 2024 bedraagt nog steeds 631.664 euro. 
 

6.3 Bestemming reserves 

In 2021 zal een nieuwe fiscale ruling onderhandeld worden met de 
federale belastingsdiensten. 
Conform de bepalingen van huidige fiscale ruling kunnen de openbare 
crematoriumverenigingen 
-  geen activiteiten uitoefenen gericht op winstmaximalisatie 
-  geen dividenden uitkeren aan hun vennoten 
Eventuele winstresultaten dienen opnieuw geïnvesteerd te worden in een 
verdere ontwikkeling van de maatschappelijke dienstverlening van de 
vereniging. 

Conform de engagementen van de gemeenten-vennoten worden de 
reserves dan ook voorbehouden enerzijds om een buffer aan te leggen 
voor toekomstige investeringen in nieuwe technieken en onderhoud van 
gebouwen, en anderzijds voor de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding op 
middellange termijn. 
We voorzien alvast in volgende beleidsperiode de uitdaging van een 
tweede, bijkomend crematorium (perspectief 2028) en de uitdaging voor 
het vervangen/vernieuwen van de ovens (perspectief 2032). 
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