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Raad van bestuur – 29 januari 2020 

   
Aanwezig Eliane Spincemaille voorzitter 
 Marc Vanwalleghem ondervoorzitter 
 Ben Desmyter bestuurder 
 Mieke Syssauw bestuurder 
 Koen Tack bestuurder 
 Jo Tijtgat bestuurder 
 Annelies Vandenbussche  bestuurder 
 Greta Vandeputte  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. 11 december 2019. 

 

2 Cijfers 

2.1 Statistieken Belgische crematoria 2010-2019 

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken in België in de voorbije 10 jaar. 

Het aantal crematies nam in 2019 globaal toe met 0,8%. De toename voor UITZICHT bedroeg 2,1%. 
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2.2 Maandcijfers UITZICHT 2019 

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken van UITZICHT in 2019. 

UITZICHT verzorgde 3.876 crematies, 438 uitvaartdiensten en 164 koffietafels. Dit is respectievelijk 

+2,1%, -19,7% en -11,3% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar. 

We ondervinden duidelijk de verschuiving van uitvaartdiensten naar de private aula’s van 

uitvaartondernemers. 

2.3 Weekcijfers UITZICHT 2020 

De raad van bestuur neemt kennis van de eerste crematiestatistieken van UITZICHT in 2020.  

De eerste weken van 2020 waren uitzonderlijk druk, met meer dan 100 crematies per week. 

2.4 Crematies per gemeente/regio 2019 

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken van UITZICHT in 2019, opgeteld per 

gemeente/regio. 

Het aantal crematies vanuit de arrondissementen Roeselare-Tielt en Ieper blijft gestaag groeien, terwijl 

het aandeel voor de regio Kortrijk eerder stagneert. We merken ook al enkele jaren een geleidelijke 

afname van crematies vanuit Henegouwen. 

2.5 Crematies per ondernemer 2019 

De raad van bestuur neemt kennis van de eerste crematiestatistieken van UITZICHT in 2019, opgeteld 

per ondernemer. 

2.6 Uitvaartdiensten 2019 

De raad van bestuur neemt kennis van de cijfers over de uitvaartdiensten in 2019. 

UITZICHT verzorgde 438 uitvaartdiensten, waarvan 262 aan de urne. 

74% van de uitvaartdiensten worden voorbereid en voorgegaan door onze eigen medewerkers. 

2.7 Emissiemetingen 2019 

De raad van bestuur neemt kennis van de meetresultaten omtrent emissies in 2019. 

Alle metingen liggen ruim onder de Vlarem-bovengrenzen. De NOx-gemiddelden zijn ook beduidend 

afgenomen tegenover de voorbije jaren. Dit wijst op een goed onderhouden installatie en een efficiënte 

inplanning van de crematies. 

2.8 (voorlopige) resultatenrekening 31-12-2019 

De raad van bestuur neemt kennis van een eerste, voorlopige (en onvolledige) uitrol van de resultaten 

2019.  
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3 Vergunningen en procedures 

De raad van bestuur neemt kennis van de recentste berichten van de advocaat van het actiecomité 

Samen Sterk, waarin hij nogmaals bevestigt dat het juridische verzet niet gestaakt wordt. 

De raad van bestuur besluit om -minstens voorlopig- géén verdere initiatieven te nemen, en ons te 

concentreren op onze crematiedienstverlening. 

 

4 Personeel: aanstelling technisch medewerker 

De raad van bestuur verneemt dat een technisch medewerker eind maart op pensioen gaat. De raad van 

bestuur gaat akkoord om per 1 maart 2020 Gregory Pollin aan te stellen als nieuwe technisch 

medewerker. Gregory Pollin was de enige weerhouden kandidaat op de wervingsreserve voor technisch 

medewerkers dd. 15 mei 2019. 

 

5 Bouwwerken kelders 2de fase: aanbestedingsdossier 

De raad van bestuur bespreekt het bestek voor de aanbesteding van de bouwwerken voor kelders (2de 

fase).  

De raad gaat akkoord met het voorliggende bestek en met de voorgestelde wijze van gunning, met name 

een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking. 

 

6 Technische bestellingen 

6.1 invoertafel 

De raad van bestuur neemt kennis van een prijsvoorstel van GEM-Matthews voor het ombouwen en 

upgraden van de invoertafel voor het invoeren van lijkkisten in de oven. 

De raad van bestuur gaat akkoord met de bestelling van deze vernieuwde invoertafel, voor een prijs van 

42.000 euro. 

6.2 DeNOx-installatie 

De raad van bestuur neemt kennis van een prijsvoorstel van GEM-Matthews voor het installeren en 

integreren van een DeNOx-toestel op onze ovenlijnen. Dit aan de prijs van 153.000 euro. 

Samen met de collega’s van crematorium Hofheide (Holsbeek) en Heimolen (Sint-Niklaas) willen we eerst 

nog verder onderzoeken wat de precieze instellingen en de verwachte impact is van dergelijke installatie. 

Te hernemen na verder onderzoek en prijsonderhandeling. 
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7 Netwerking 

7.1 Vzw VNOC – algemene vergadering 

Ben Desmytter geeft verslag van de algemene vergadering van vzw VNOC op 19 december 2019 in 

crematorium Wilrijk. 

7.2 Overleg leidinggevend medewerkers crematorium Brugge 

Jan Sabbe geeft verslag van een overleg op 23 januari 2020 met de leidinggevend stadsmedewerkers 

verantwoordelijk voor het crematorium van Brugge. 

 

8 Communicatie 

8.1 Persbericht schenking goede doelen 

Kennisname van persbericht dd. 28 januari 2019 omtrent de schenkingen van inkomsten uit 

metaalrecyclage aan goede doelen. 

Naar aanleiding van dit persbericht bereikte ons ook de vraag om steun aan een benefiet voor een jonge 

tumorpatiënt. De raad van bestuur beslist dat we niet kunnen ingaan op individuele steunvragen. 

 

9 Varia 

9.1 Mira °12/01/2020 

Bestuurder Tiene Castelein stuurde ons een geboortekaartje van haar dochtertje Mira. 

9.2 Warmste Week / Amenra / schenking aan vzw Ontrafel 

Het akoestisch concert van Amenra, in het kader van de Warmste Week, bracht de mooie som op van 

2.465,64 euro. Dit bedrag werd nog vermeerderd met de recentste opbrengst uit metaalrecuperatie, 

zodat uiteindelijk 4.889,58 euro kon worden overgemaakt aan de vzw Ontrafel. 

 

10 Rondvraag 

nihil 

 



 

pagina 5 

y 21 03 20 dossier - 20200129 v RvB beknopt.docx bestand - Rollegem-Kapelle datum 

11 Volgende vergadering 

woensdag 11 maart 2020 om 18u00 

in ontmoetingszaal Horizon te Kortrijk 

 

 

 

 


