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Raad van bestuur – 13 mei 2020 

   
Aanwezig Eliane Spincemaille voorzitter 
 Marc Vanwalleghem ondervoorzitter 
 Tiene Castelein bestuurder 
 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 --  

   
 

1 Verslag vorige vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 11 maart 2020. 

 

2 Cijfers en actua 

2.1 Maandcijfers januari-april 2020 

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken van UITZICHT in januari-april 2020. 

UITZICHT kende een uitzonderlijk druk voorjaar, met 1.736 crematies, 202 uitvaartdiensten en 52 

koffietafels. Dit is respectievelijk +24%, +40% en +0,0% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar. 

De covid19-pandemie heeft sinds midden maart een uitzonderlijke groei meegebracht van het aantal 

crematies. Zo kende de maand april een absoluut recordaantal crematies: 528 crematies op een maand. 

Op vandaag tellen we ook reeds de crematie van 223 geregistreerde covid-19 overledenen. 
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2.2 Covid-19-crisis 

De raad van bestuur bespreekt de impact van en de interne organisatie naar aanleiding van de actuele 

Covid-19-crisis. 

 

Essentiële dienstverlening 

Op 18 maart besliste de Nationale Veiligheidsraad om een algemene lockdown af te kondigen met een 

strikt samenscholingsverbod. 

De volgende dag werden alle crematoria door de Vlaamse overheid (ABB en Kabinet minister B. Somers) 

gecontacteerd met de aanmaning om hun opdrachten als “essentiële dienstverlener” maximaal te blijven 

waarmaken. Dit betekent het maximaliseren van de mogelijkheden tot crematies, en het blijven 

verzorgen van uitvaartdiensten weliswaar met een beperkt aantal aanwezigen (max. 15 personen) en met 

strikte hygiënevoorschriften. 

 

Interne organisatie 

We hebben ons heel snel georganiseerd binnen de nieuwe realiteit: 

- maximaliseren aantal crematies: van normaal 18 tot maximaal 21 crematies per dag, ook 

uitzonderlijk doorgewerkt op feestdagen (Paasmaandag en 1 mei) 

- herorganisatie onthaal lijkkisten: strikte veiligheidsprocedures, geen vrije doorgang voor 

begrafenisondernemers, ontsmetten van mogelijks covid19-geïmpacteerde lijkkisten, regelmatig 

ontsmetten van handen en risicomaterialen, dragen van handschoenen en mondmaskers 

- herorganisatie aula met minder banken, ontsmettingsprocedures, herschikking tijdstippen 

- familiegesprekken enkel telefonisch en via mail 

- stopzetten van alle horeca-activiteiten (koffietafels) 

- aparte nood-ontvangstkamer voor covid19-geïmpacteerde lijkkisten 

- aanwezigheid van familie bij de oveninvoer kon tot nader order niet worden toegestaan 

 

Communicatie 

De eerste weken werd de communicatie naar uitvaartondernemers en medewerkers sterk opgevoerd. Via 

frequente digitale nieuwsberichten werden de nieuwe richtlijnen doorgegeven en verduidelijkt. Veel 

uitvaartondernemers namen deze richtlijnen ook op binnen hun eigen websites. 

 

Interne beleving 

De eerste onzekerheid bij de medewerkers is snel omgeslagen naar een positieve uitdaging. 

We ervaren ook veel respect en waardering bij uitvaartondernemers en getroffen families. 

De beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen en ontsmettingsprocedures lijken afdoende en 

werkbaar. Belangrijk blijft in de eerste plaats het waakzaam zijn over de afstandsregels (social 

distancing). “Niet de lijkkisten zijn gevaarlijk, wel a priori de uitvaartondernemers”. 

 

Exit-scenario’s 

Vandaag zien we voorzichtige stappen naar een exit uit deze covid19-crisis. 

Het aantal crematies gaat sterk achteruit sinds begin mei. 

De Veiligheidsraad staat opnieuw een aanwezigheid toe van max. 30 personen in een uitvaartdienst. 



 

pagina 3 

y 21 03 20 dossier - 20200513 v RvB beknopt.docx bestand - Kortrijk, UITZICHT datum 

Mogelijks zullen er medio juni ook weer koffietafels kunnen aangeboden worden. 

Het zal allicht nog vele weken/maanden duren vooraleer de situatie alweer volledig genormaliseerd is. 

Vanuit onze onthaal- en ceremoniewerking wordt vooruitgedacht naar post-corona herdenkingsdiensten, 

zowel individueel als collectief. Deze zullen aangeboden worden zodra de veiligheidsrichtlijnen dit 

toelaten. 

 

De raad van bestuur spreekt uitdrukkelijk haar waardering uit aan directie en medewerkers voor de 

manier waarop zij met deze crisis zijn omgegaan.  

2.3 Vergunningenplafond 

Door de plotse en uitzonderlijke toename van het aantal crematies komen we mogelijks in de problemen 

met het vergunningsplafond van max. 4.000 crematies. Aan het huidige tempo zal dit crematieplafond 

naar verwachting al bereikt worden in november 2020. 

De raad van bestuur gaat akkoord met het aanvragen van een wijziging in de bijzondere voorwaarden van 

onze milieuvergunning, meer bepaald het verhogen van het plafond van 4.000 naar 4.800 crematies per 

jaar. Onze milieuadviseurs van Antea Group worden gevraagd om deze aanvraag procedureel te 

begeleiden. Het aanvraagdossier zal binnen de week worden overgemaakt aan de Deputatie. 

2.4 Streaming uitvaartdiensten 

De coronacrisis, met de strenge beperking van het aantal aanwezigen op een uitvaartdienst, heeft de 

nood aan een professionele opname en streaminginstallatie versterkt.  

Bij de bestaande audio-en-beeld-installatie van AV Play kan zo’n apparatuur geïntegreerd worden, aan de 

prijs van 4.813 euro. Een streaming-abonnement tot 100 gebruikers kost 1.028,57 euro/jaar.  

Dit alles is afgedekt binnen GDPR, door het vooraf aankondigen van de opname en door de gestreamde 

beelden enkel door te geven aan privé-genodigden. De beelden mogen niet publiek beschikbaar gesteld 

worden op sociale media. 

De raad van bestuur is overtuigd van de noodzaak van dergelijke streamingfaciliteiten. De raad gaat 

akkoord met het offertevoorstel van AV Play, inclusief een abonnement tot 100 gebruikers (met 

mogelijkheid tot upgrading indien nodig). De raad vraagt om deze apparatuur zo snel mogelijk te 

bestellen en operationeel in te zetten. 

 

3 Financieel 

3.1 Tussentijdse rekening per 30-04-2020 

De raad bespreekt de tussentijdse resultatenrekening per 30-04-2020 en de prognoses eind 2020. 
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3.2 Ruling rechtspersonenbelasting 

In juni 2016 is de FOD Financiën ingegaan op de vraag van Psilon om onder het stelsel van de 

rechtspersonenbelasting te kunnen getaxeerd worden. Deze ruling geldt tot en met het inkomstenjaar 

2019. Een nieuwe evaluatie van het belastingstatuut is voorzien in de loop van 2020. 

De raad van bestuur wenst als openbare dienstverlener onder het huidige stelsel van 

rechtspersonenbelasting te kunnen blijven. 

Een nieuwe rulingsaanvraag zal voorbereid worden, om deze in de komende maanden voor te leggen aan 

de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken van de FOD Financiën. 

Hierbij wordt benaddrukt dat Psilon een openbare dienst vervult zonder winstoogmerk, waarbij alle 

resultaten aangewend worden voor de verdere uitbouw en ontwikkeling van onze dienstverlening en 

waarbij zoals statutair bepaald geen dividend wordt uitgekeerd aan de vennoten. 

 

4 Personeel 

4.1 Personeelsinzet tijdens de covid19-crisis 

De raad van bestuur neemt kennis van enkele afwezigheden wegens medisch preventieve redenen tijdens 

de covid19-crisis. 

4.2 Erkenning 

De raad van bestuur gaat principieel akkoord om een wezenlijke erkenning te voorzien. De voorzitter zal 

de verschillende voorstellen verder onderzoeken, en een concreet voorstel voorleggen aan de volgende 

bijeenkomst van de raad van bestuur. 

4.3 leasing elektrische fietsen 

De raad van bestuur neemt kennis van een voorstel van Cyclis/Belfius voor het aanbeiden van fietsleasing 

met een tussenkomst van de werkgever.  

Bij nader inzien kan een fiscale optimalisering enkel bij private vennootschappen. Voor openbare besturen 

en -ondernemingen kan eventueel gedacht worden in de richting van een groepsaankoop. 

Verder te onderzoeken. 

 

5 Bestuur Psilon 

5.1 Bedrijfsrevisor: verlenging opdracht 

In mei 2017 organiseerde Psilon een vergelijkende offertevraag voor het mandaat van commissaris-

revisor. Hieruit werd het kantoor VGD Bedrijfsrevisoren aangesteld voor drie jaar, eenmalig verlengbaar. 

Gelet op de goede samenwerking met het kantoor VGD Bedrijfsrevisoren in de voorbije drie jaar, en 
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gezien de bereidheid om het oorspronkelijke ereloon (incl. indexering) te behouden, zal de raad van 

bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het mandaat van deze revisor eenvoudig te 

verlengen met een tweede en laatste termijn van drie jaar. 

5.2 Stad Ieper: interesse tot aansluiting bij Psilon 

De raad van bestuur verneemt dat er een verkennende vraag is gekomen vanuit het stadsbestuur Ieper 

naar de mogelijkheden en voorwaarden voor aansluiting bij Psilon.  

 

6 Bouwwerken 

6.1 Bouw kelders 2de fase: stand van zaken 

De raad van bestuur verneemt dat de aannemer NV Persyn op 24 april de werken startte voor de bouw 

van de ondergrondse kelderruimtes. Gelet op de gunstige weersomstandigheden in de voorbije weken 

verloopt deze werf erg vlot. Zonder tegenslagen zou het bouwwerk grotendeels kunnen afgewerkt zijn 

tegen het bouwverlof midden juli. 

6.2 Aanleg warmtenet 

De raad van bestuur verneemt dat er een nieuw akkoord is tussen de projectleider cvba BeauVent en de 

warmteafnemer KULAK omtrent de voorziene investeringen in een warmtenetverbinding met UITZICHT. 

Het vorige investeringsproject was vastgelopen op de exuberante aanbestedingsprijzen voor de aanleg 

van de warmteleidingen. Een nieuwe aanbesteding, op basis van kunststofleidingen in plaats van stalen 

leidingen, blijkt nu financieel wel beter haalbaar. 

Momenteel wordt het aanvraagdossier voorbereid voor de stedenbouwkundige vergunning.  De 

projectpartners hopen in september de werkzaamheden te kunnen aanvatten. 

 

7 Technische werken 

7.1 Offerte GEM: DENOx-installatie 

De raad van bestuur hoort verslag van het bij Antea Group ingewonnen deskundigenadvies omtrent de 

door GEM-Matthews voorgestelde DENOx-installatie. 

GEM Matthews toonde ondertussen aan dat zij meerdere dergelijke toestellen hebben geïnstalleerd in 

crematoria in Italië, waarmee deze beantwoorden aan de Italiaanse NOx-norm van max. 200 mg/Nm3 (ter 

vergelijking: de actuele norm in Vlaanderen is max. 400 mg/Nm3). 

De raad van bestuur gaat akkoord met de bestelling van de door GEM-Matthews voorgestelde DENOx-

installatie, voor de prijs van 144.000 euro. 
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7.2 Koelcel: evaluatie offertes 

Bij de ondergrondse uitbreiding van de technische kelders is de installatie voorzien van een koelkamer. 

Deze koelcel omvat een geïsoleerde kamer met koeling, en met inrichting voor het 24u/7d ontvangen en 

bewaren van 11 lijkkisten. 

Na prijsvraag bij vier kandidaten, gaat de raad van bestuur gaat akkoord om de koelcel te bestellen bij BV 

Naert Kristof, voor de prijs van € 36.251,51 euro. 

 

8 Varia 

8.1 Voorbereiding jaarvergadering - Informatie gemeenteraden  

De op 28 april 2020 voorziene informatievergadering voor de gemeenteraadsleden, op gemeenschappelijk 

initiatief van IMOG, Fluvia, Leiedal en Psilon, is niet kunnen doorgaan. 

Als alternatief heeft Leiedal een online forum gemaakt waarop alle ingesproken presentaties van de 

partners werden geplaatst, en waarop ook een vraag-antwoord-functie was voorzien. Dit forum was actief 

van 28 tot 30 april. Alle raadsleden van de 22 gemeenten-vennoten werden hierbij uitgenodigd. 

Uit de statistieken blijkt dat 80 mensen de documenten/presentatie van Psilon hebben geconsulteerd. Er 

is welgeteld één vraag binnengekomen. 

8.2 Planning eerstvolgende vergaeringen RvB 

Gezien de datumverschuiving van huidige bestuursvergadering omwille van de corona-toestanden, wordt 

de eerstvolgende voorziene vergadering op 3 juni 2020 geannuleerd. 

De volgende datum, woensdag 1 juli 2020, was voorzien voor een gezamenlijk studiebezoek. Ook dit is 

moeilijk aan te houden, gezien de corona-beperkingen. 

Deze datum wordt dan behouden voor een gewone bestuursvergadering om 18u00. 

 

9 Rondvraag 

- De raad van bestuur informeert naar de interne samenwerking binnen het medewerkersteam. 

- De raad van bestuur informeert naar de studie voor het installeren van fotovoltaïsche panelen op het 

dak van UITZICHT.  

 

10 Volgende vergadering 

woensdag 1 juli 2020 om 18u00 

in ontmoetingszaal Horizon te Kortrijk 


