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Raad van bestuur – 2 december 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. 14 oktober 2020. 

 

2 Cijfers 

2.1 Maandcijfers januari-november 2020 

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

UITZICHT verzorgde in die periode 4.204 crematies, 501 uitvaartdiensten en 87 koffietafels. Dit is 

respectievelijk +20%, +24% en -43% ten opzichte van zelfde periode vorig jaar. 

We stevenen af op een uitzonderlijk jaartotaal van ca. 4.650 crematies (prognose). 

Eind november 2020 telden we ook de crematie van 442 geregistreerde covid-19 overledenen. 
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2.2 COVID-19: cijfers op impact werking 

Tijdens de eerste COVID-golf telden we zowat 232 geregistreerde covid-19-overledenen. Sinds midden 

oktober beleven we een tweede COVID-golf. We tellen nu in totaal al 442 geregistreerde COVID-

overledenen, en dit cijfer is nog volop aan het stijgen. We verwachten dit jaar bijna 600 COVID-

overledenen te zullen gecremeerd hebben. 

 

De tweede COVID-golf kent alweer een belangrijke impact op onze werking en dienstverlening 

 

inzake de werking: 

 

Het aantal crematies is in de voorbije weken fors toegenomen omwille van de tweede covid-golf. 

Waar we doorgaans gemiddeld een 80-tal crematies/week tellen, zijn dit nu weer meer dan 120 

crematies/week. Even hoog als in de piekperiode van april. 

Alle crematiemogelijkheden werden gemaximaliseerd tot 21 crematies/dag, en we hebben ook 

doorgewerkt op de feestdag van 11 november. 

Circa één op drie crematies zijn (aangemelde) covid-overledenen. 

 

Ook het aantal uitvaartdiensten neemt toe, in verhouding tot de stijging van het aantal crematies. 

We noteren nu wekelijks gemiddeld een 12 à 14 uitvaartdiensten, of +50% tegenover de voorbije 

maanden. 

De aanwezigheid op deze uitvaartdiensten blijven voorlopig beperkt tot max. 15 personen. Er wordt 

regelmatig gebruik gemaakt van streaming- en of opnamefaciliteiten. De 'kinderziektes' zijn hier ook 

overwonnen. 

 

Koffietafels zijn niet mogelijk. We zien uit naar de nieuwe richtlijnen vanaf midden december. 

 

inzake de personeelsinzet: 

 

Het personeelsteam blijft gezond en stabiel. We hebben in deze tweede coronagolf nog niemand moeten 

missen wegens corona of wegens preventieve quarantaine. 

 

De Horizon-medewerkers nemen prioritair nog resterende verlof-/recupdagen op, en worden dan verder 

ingezet als back-up voor uitvaartdiensten of bij bijzondere poetsopdrachten. We hopen op nieuw 

perspectief in Horizon vanaf midden december. 

 

Enkel voor de onthaalmedewerkers is er een realistische mogelijkheid tot (deeltijds) thuiswerk. Diensten 

voorbereiden en contacten opnemen met families kan van thuis uit. Diensten voorgaan gebeurt uiteraard 

in UITZICHT.  
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3 Omgevingsvergunning 

3.1 Stand van zaken uitbreiding vergunning tot 4.800 crematies 

Nadat het provinciebestuur West-Vlaanderen op 10 september 2020 de gevraagde uitbreiding goedkeurde 

van onze omgevingsvergunning tot een quotum van max. 4.800 crematies per jaar, ontvingen we op 16 

oktober een beroepsschrift. Dit werd ingediend door drie omwonenden. 

Dit beroepsschrift schort de vergunning op, wat betekent dat het crematiequotum terugvalt op de vorige 

vergunning van 4.000 crematies. Naar verwachting zou dit aantal midden november bereikt zijn. 

 

Na ruggenspraak met het Kabinet Z. Demir heeft deze zich geëngageerd om een nooddecreet voor te 

bereiden dat op korte termijn een oplossing zou bieden voor de precaire situatie (zie hieronder). 

3.2 Nooddecreet 

Op 28 oktober 2020 stemde het Vlaamse parlement een nooddecreet dat toelaat aan de crematoria met 

een werkingsplafond (Aalst, Sint-Niklaas, Kortrijk) om hun quotum uitzonderlijk te vermeerderen met 

+20% in 2020 en in 2021. 

Dit nooddecreet kwam net op tijd om ons toe te laten om verder crematies te verzorgen, ook nà het 

bereiken van de 4.000ste crematie op 18 november 2020. 

 

4 Uitgevoerde werken 

4.1 Zitkussens banken aula 

De raad van bestuur neemt kennis van de bestelde en uitgevoerde werken om alle zitbanken te voorzien 

met zitkussens. Esthetisch en functioneel een mooi resultaat. 

4.2 installatie DENOx  

Ook de DENOx-installatie is volledig afgewerkt. We wachten ondertussen op de analyseresultaten van 

recente emissiemetingen door het milieulabo Eurofins. 

4.3 Installatie koelcel / organisatie 24u-7d afhaalpunt 

Ook de nieuwe koelkamer is sinds begin november in afgewerkt en operationeel. 

Voorlopig wordt deze koelkamer uitsluitend gebruikt voor kortstondige bewaring van COVID-19 

overledenen. Ondertussen wordt, met hulp van de IT-deskundige van de crematoriumvereniging Pontes 

(Antwerpen), de software verder op punt gesteld voor de toekomstige geautomatiseerde 24u-aanlevering 

van lijkkisten en afhaling van urnes. Dit alles zal hopelijk tegen eind januari 2021 operationeel worden. 
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4.4 Bouwwerk kelders tweede fase : eindafrekening/meerwerken 

De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel van afrekening/eindstaat van de aanneming Persyn 

voor de bouw van kelders. 

Het bestek was oorspronkelijk geraamd op € 257.230,24. 

Na aanbesteding toegewezen aan nv Persyn voor € 209.533,93. 

Plus gevraagde meerwerken: +€ 15.047,12, komt dit op € 223.581,05. Deze meerwerken omvatten o.m. 

het bouwen van twee binnenmuren in de nieuwe kelder, het vernieuwen van een waterdichting op het 

bestaande dak van de garage en het nivelleren in inzaaien van het geroerde bouwterrein. 

 

Bij de eindafrekening was een betwisting omtrent de grote meerkost (+ 152.144 euro) voor grondverzet 

in het eerste voorstel van afrekening vanwege de aannemer. 

Na ruggenspraak met ons advocatenkantoor, en na opeenvolgende onderhandelingen met architect en 

aannemer kon een finaal akkoord bereikt worden over een aantoonbare meerkost van + 27.897 euro of 

+12,5% boven de oorspronkelijke gunningsprijs inclusief erkende meerwerken. 

 

De raad van bestuur gaat akkoord met de finale eindafrekening voor € 251.478 euro. 

 

5 Bestuurswerking 

5.1 Bestuurskalender 2021 

De raad van bestuur stelt de bestuurskalender 2021 vast.. 

5.2 Vaststelling collectieve verlofdagen 2021 

Conform de RPR stelt de raad van bestuur jaarlijks drie collectieve verlofdagen vast bovenop de officiële 

feestdagen. Hier kijken we doorgaans naar 2 januari, 2 november en 26 december, voor zover deze 

dagen niet op een zondag vallen en voor zover deze dag niet volgt op twee opeenvolgende sluitingsdagen. 

In 2021 vallen de drie genoemde dagen telkens onder voornoemde uitzonderingsvoorwaarden. 

De raad van bestuur besluit om geen collectieve dagen vast te leggen. De drie extra verlofdagen worden 

vrij toegevoegd aan het pakket individuele verlofdagen. 

5.3 Ruling rechtspersonenbelasting 

De raad van bestuur neemt kennis van het schrijven dd. 24 nov. 2020 vanwege de FOD Financiën waarin 

ingestemd wordt met de ruling omtrent het onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting. 

Psilon blijft voor een periode van vijf opeenvolgende boekjaren, met ingang van boekjaar 2020, 

onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Dit wordt uitzonderlijk toegestaan, gelet op het niet-

commerciële karakter van onze openbare dienstverlening. 
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5.4 Bestemming inkomsten uit metaalrecuperatie 

In 2020 ontving Psilon 74.558,64 Euro uit de recuperatie en recyclage van metaalresten na crematies. 

Deze middelen worden steeds integraal bestemd voor sociale doelen. 

De raad van bestuur stelt volgende principes voorop voor de selectie van goede doelen: 

- vzw’s waarvan de werking vooral gedragen wordt door vrijwilligers 

- werking die aansluit bij thema’s ziekte, overlijden, rouwverwerking 

- met een lokale werking en impact in het werkgebied van Psilon 

Concreet kent de raad van bestuur voor 2020 een steun toe aan vier projecten: 

- Koester-Kinderkankerfonds als vast goed doel; bedrag = 20.000 EUR  

- vzw Boven de wolken (Sterrenkindjes) voor 10.000 euro 

- vzw Ouders van verongelukte Kinderen SAVE voor 10.000 euro 

- en vzw Berrefonds (Koesterhuis Kortrijk) voor 10.000 euro. 

Het resterende bedrag van 24.558,64 EUR wordt opgenomen in een eigen ‘fonds maatschappelijke 

projecten’ voor eigen initiatieven in het kader van rouwverwerking/Covid/Reveil/kunst . 

 

6 Voorbereidingen buitengewone Algemene Vergadering  

De raad van bestuur beslist om de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 dec. 2020 omwille van de 

covid19-beperkingen, in tegenstelling tot de oorspronkelijke uitnodiging, uitzonderlijk digitaal te laten 

doorgaan. 

Alle aangeduide gemeentelijke vertegenwoordigers zullen verwittigd en uitgenodigd worden tot een 

Google Meet-vergadering. De meeting zal ook via streaming gevolgd kunnen worden. Dit wordt 

aangekondigd op de voorpagina van de website van Psilon. 

 

7 Varia 

7.1 Nieuwjaarsronde met bevraging uitvaartondernemers 

Omdat de klassieke nieuwjaarsreceptie met de uitvaartondernemers dit jaar niet kan doorgaan, willen we 

hen toch individueel een (corona-veilig) bezoekje brengen met een kleine nieuwjaarsattentie. We zullen 

hen daarbij telkens bevragen omtrent hun evaluatie van onze dienstverlening, en omtrent hun ambities 

inzake eigen auladiensten. 

7.2 Informatievraag parlementair-gemeenteraadslid 

Vanuit de gemeenteraad Kortrijk kregen we de vraag van parlementair-gemeenteraadslid C. Ryheul 

omtrent de afkomst van de overledenen die in UITZICHT gecremeerd worden, in het bijzonder omtrent de 

afkomst uit aangesloten gemeenten versus niet-aangesloten gemeenten. 

Globaal ligt deze verhouding ca. 68% versus 32%. 
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We dienen ook rekening te houden met het feit dat de wetgeving op de lijkbezorging de vrijheid van 

keuze van een crematorium waarborgt. Men kan dus vrijuit kiezen voor een crematie in deze of gene 

crematorium, zelfs over de gewest- of landsgrenzen heen. 

Het is wel zo dat Psilon steeds een tariefsurplus van +50 euro hanteert bij crematie van overledenen uit 

niet-aangesloten gemeenten. Tenslotte wordt ook het sociaal tarief voor crematie van behoeftigen, de 

zgn. "OCMW-crematies" (à 75 euro ipv 515 euro), enkel toegestaan aan aangesloten gemeenten en hun 

OCMW. 

7.3 Conceptnota Vlaamse parlementairen aanpassingen decreet lijkbezorging 

De raad van bestuur neemt kennis van Conceptnota 524 /1 voor het Vlaams Parlement omtrent nieuwe 

regelgeving op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

We verwachten dat het debat omtrent de organisatie van de lijkbezorging in de komende maanden zal 

opstarten binnen de parlementaire commissies. Het VNOC is hierbij een belangrijk aanspreekpunt, als 

groepering van de openbare crematoria in Vlaanderen. 

 

 

8 Rondvraag 

nihil 

 

9 Volgende vergadering 

woensdag 20 januari 2021 om 18u00 

digitale vergadering via Google-Meet 

 

 

 

 

 

Jan Sabbe Eliane Spincemaille 

directeur  voorzitter 

secretaris RvB 


