
PSILON - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opdrachthoudende vereniging 
Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk - tel 056 28 29 30 - fax 056 28 18 34 – info@psilon.be 

 
 

Beknopt 
Vergaderingverslag  

 

 

y 21 03 20  
  

dossier 

20200909 verslag RvB beknopt bestand 

9 september 2020 
 
 

Kortrijk, UITZICHT  

datum 
 
 
plaats 
 

 

Raad van bestuur – 9 september 2020 

   
Aanwezig Eliane Spincemaille voorzitter 
 Marc Vanwalleghem ondervoorzitter 
 Tiene Castelein bestuurder 
 Mieke Syssauw bestuurder 
 Koen Tack Bestuurder 

 

 

 

 

 Jo Tijtgat bestuurder 
 Annelies Vandenbussche  bestuurder 
 Greta Vandeputte  bestuurder 
 Caroline Seynhaeve raadgevend bestuurder 
 Jan Sabbe secretaris 
   

Verontschuldigd Ben Desmyter bestuurder 

   
   

 

1 Verslag vorige vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 1 juli 2020. 

 

2 Cijfers en actua 

2.1 Maandcijfers januari-augustus 2020 

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

UITZICHT verzorgde 3.096 crematies, 377 uitvaartdiensten en 66 koffietafels. Dit is respectievelijk +17%, 

+21% en -44% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar. 

Op vandaag tellen we ook de crematie van 244 geregistreerde covid-19 overledenen. 
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2.2 Halfjaarresultaten 30-06-2020 

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de financiële resultaten per 30-06-2020 en de 

eindejaarsprognoses voor 2020. 

Door de uitzonderlijke situatie n.a.v. covid-19 zijn de omzetcijfers zowat 17% hoger dan in dezelfde 

periode vorig jaar. Psilon realiseerde een omzet van € 1.291.593. 

2.3 Emissiemetingen 2020 

De raad van bestuur neemt kennis van de meetresultaten omtrent emissies in juli 2020. 

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

controle. Dit wijst op een goed onderhouden installatie en een efficiënte inplanning van de crematies. 

 

3 Omgevingsvergunning 

3.1 Stand van zaken uitbreiding vergunning tot 4.800 crematies 

De aanvraag tot uitbreiding van de omgevingsvergunning tot 4.800 crematies werd gunstig behandeld 

door de provinciale adviesgroep omgevingsvergunningen. Tijdens het openbaar onderzoek was één 

bezwaar binnengekomen van een buurtbewoner. Alle administraties en overheden reageerden gunstig. 

Verwacht mag worden dat de Deputatie op 10 september a.s. een beslissing zal nemen. 

3.2 Risico schorsing vergunning na beroep 

De raad van bestuur bespreekt de mogelijke pistes ingeval van een opgelegde schorsing van de 

uitbreidingsbeslissing na een eventueel beroep.  

 

4 Actualiteitsagenda 

4.1 Beperkingen door covid-19 : impact op diensten en koffietafels 

Het aantal aanwezigen op uitvaartdiensten blijft enigszins beperkt omwille van de covid-19-

veiligheidsmaatregelen. Maximum 160 aanwezigen, waarvan 72 in de eigenlijke aula. 

Niettegenstaande deze beperkingen noteren we een behoorlijke groei in aantal uitvaartdiensten. 

Wat de koffietafels betreft is de situatie meer dramatisch. Sinds 1 september 2020 kunnen we opnieuw 

tot 50 mensen per koffietafel ontvangen, met respect voor alle horeca-veiligheidsrichtlijnen. Voorheen 

was dat aantal beperkt tot max. 10 mensen. We noteerden hierdoor slechts één koffietafel in augustus.  
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4.2 Aula Sereni 

De raad van bestuur verneemt dat op 1 oktober de nieuwe uitvaartaula “Leiekant” wordt geopend te 

Marke. Deze aula werd gerealiseerd door uitvaartondernemer Planckaert. Inmiddels vernemen we dat 

deze ondernemer is toegetreden tot de Sereni-groep. We kunnen verwachten dat allicht meerdere Sereni-

ondernemingen hun uitvaartdiensten zullen houden in de nieuwe uitvaartaula. 

4.3 Streaming en opnames: tariefbepaling 

De raad van bestuur gaat akkoord om een tarief te rekenen van 50,- euro voor het streamen en/of voor 

het opnemen van een uitvaartdienst. 

4.4 De Herinnering 2020: aangepast programma 

Omwille van de corona-maatregelen zijn we op zoek gegaan naar een aangepaste vorm voor de 

herdenkingsdiensten eind oktober. 

De vrijzinnige herdenking, op 20 oktober, wordt opgesplitst in twee diensten op dezelfde avond. 

De christelijke dienst, op 29 oktober, blijft behouden. Hier is doorgaans slechts een beperkte 

aanwezigheid. 

Onze open herinneringsdienst zal worden opgevat als een parcours met een muzikale of poëzie-

interventie op verschillende plaatsen in en rond UITZICHT. Dit gaat door op zondagvoormiddag 25 

oktober, waarbij we elke 20 minuten een groep laten vertrekken. 

 

5 Personeel 

5.1 Selectieprocedure technisch medewerker: stand van zaken 

De oproep naar kandidaten technisch medewerker C1-C3 is bekendgemaakt op 20 juli 2020.  

Een informatieavond met bezoek aan de werkplekken is doorgegaan op 25 augustus. 

Tegen 1 september 2020 hebben we 14 kandidaturen ontvangen. 

Twaalf kandidaturen (11M/1V) konden uiteindelijk weerhouden worden. 

De twaalf resterende kandidaten worden nu uitgenodigd voor psycho-technische proeven op 25 

september. 

Daarna volgt nog een mondelinge proef en jurygesprek op 5 oktober. 

De finale aanstelling zal bekrachtigd worden op de RvB van 14 oktober 2020. 

5.2 Sectoraal akkoord 2020 – protocol vakbonden 

De raad van bestuur verneemt het gunstig akkoord van de vakbonden ACV en ACOD over de voorgestelde 

wijzigingen aan de rechtspositieregeling (extra legale verloning en verlofdagen), onder meer in uitvoering 

van het sectoraal akkoord 2020 van de lokale besturen. De derde vakbond, VSOA, heeft niet gereageerd 

en bijgevolg stilzwijgend goedgekeurd. 
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Daarmee is het voorstel volledig aangenomen, en kan het uitvoering krijgen. 

5.3 Voorstel actualisering arbeidsreglement 

De raad van bestuur gaat akkoord met een actualisering van het arbeidsreglement. 

Deze actualiseringen zijn grotendeels tekst- en stijlverbeteringen. 

De inhoudelijke wijzigingen beperken zich tot een verduidelijking omtrent de flexibele werktijden (deze 

moeten kunnen verantwoord worden vanuit de noodzaak voor het werk) en tot de aanvraagprocedure 

voor verlofdagen (deze moeten vooraf afgestemd worden met de onmiddellijke collega’s). 

5.4 Organisatie technische dienst 

Naar aanleiding van de lopende aanwerving van een technisch medewerker bespreekt de raad van 

bestuur de huidige werking binnen het technisch team. 

 

6 Werken / bestellingen 

6.1 Bouwwerken kelders 2de fase: afwerking en oplevering 

De bouwwerken voor de kelders zijn volledig afgerond. De voorlopige oplevering is voorzien op 16 

september 2020. Tegen die datum zullen ook de bovenliggende gronden volledig aangevuld, opgeruimd 

en genivelleerd zijn. 

6.2 GEM: installatie DENOX 

De bestelde DENOX-installatie is geleverd eind augustus. De aansluiting op onze ovenlijnen is voorzien in 

de week van 21 september 2020. 

Daarmee zal UITZICHT het eerste crematorium in België zijn dat beschikt over een niet-catalysche NOX-

verwijderingsinstallatie (DENOX). De raad van bestuur stelt voor om hierover een persbericht te 

verspreiden. 

6.3 Installatie koelcel 

De installatie van de koelcel voor de 24/7-ontvangst van lijkkisten diende een drietal weken uitgesteld te 

worden tot de nieuwe kelders volledig waterdicht waren. De installatie zal nu gebeuren in oktober 2020. 

De koelcel zou operationeel moeten zijn tegen november 2020.  

6.4 Comfortverbetering zitbanken aula’s 

Na gesprekken met verscheidene maatproducenten van zitkussens, werd een proefopstelling gevraagd 

aan dhr. Franky Vroman/Garnieren.be uit Bellegem voor het bekleden van twee zitbanken met 

kunstlederen kussens.  De raad van bestuur evalueert deze proefopstelling als positief, zowel qua 
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esthetisch concept (kleur, inpassing op de bestaande designbanken) als qua zitcomfort.  

Aan de heer Vroman wordt ook nog een verduidelijking gevraagd omtrent de slijtvastheid (Martindale rub 

test score) van het voorgestelde kunstleder. We streven naar een score >200.000 wrijvingen. 

Mits deze score kan gegarandeerd worden, gaat de raad van bestuur akkoord met een bestelling van alle 

26 (zitbanken) x 3 kussens, aan € 154,55/kussen. 

6.5 Poëzie in aula : project Maud Bekaert / Peter Verhelst 

In onze zoektocht naar een discrete invoeging van poëzie in de aula, kregen we een voorstel van Maud 

Bekaert (letterbeeldhouwer) en Peter Verhelst (schrijver-dichter). Daarbij wordt een poëtische tekst van 

een tiental tekstfragmenten uitgelaserd in cortensstaal en geplaatst op en rond de horizontale 2,50-

meter-lijn die vanaf het voorplein doorheen de inkomhal tot in beide aula’s doorloopt. 

Voor het ontwerpen en uitvoeren van dit poëtisch kunstwerk wordt een prijs aangeboden van 6.400,- 

euro. De productietijd dient gerekend op een half jaar, rekening houdend met de verweringstijd voor het 

uitgelaserde cortensstaal. 

De raad van bestuur gaat akkoord met de aanschaf van dit kunstwerk, in het perspectief van het 10-jarig 

bestaan van UITZICHT in 2021. 

Vooraf zal nog een gedetailleerd compositieplan (fotosimulaties) voorgelegd worden om de precieze 

locatie van de tekstfragmenten te evalueren. 

 

7 Varia 

7.1 Teamdag 

Op dinsdag 15 september is de jaarlijkse teamdag gepland voor alle medewerkers van UITZICHT.  

7.2 Poëzieweek 

In het kader van de Poëzieweek 2021 organiseert Vonk & Zn, i.s.m. de Bib Kortrijk, een poëzie-

evenement in Horizon. Op zondag 31 januari 2021 wordt een “koffietafel” georganiseerd voor de 

overleden dichter-schrijver Paul Snoek. Alle deelnemers schuiven aan aan een koffietafel. Tussendoor zijn 

er een vijftal interventies van dichters met eigen werk en werk over/van Paul Snoek. 

Psilon steunt dit initiatief door het ter beschikking stellen van de zaal met catering. 

 

8 Rondvraag 

nihil 
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9 Volgende vergadering 

woensdag 14 oktober 2020 om 18u00 

in ontmoetingszaal Horizon te Kortrijk 

 

 

 

 

 

Jan Sabbe Eliane Spincemaille 

directeur  voorzitter 

secretaris RvB 


