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Raad van bestuur – 24 februari 2021 

   
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 directeur, secretaris RvB 
   

Verontschuldigd --  

   
 

1 Verslag vorige vergadering 

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 20 januari 2021. 

 

2 Cijfers 

2.1 Weekstatistiek crematies jan-feb 2021 

De eerste maanden van 2021 kennen nog steeds een verhoogde crematiedruk, onder meer door het lange 

aanhouden van de tweede covid-golf. 

Tot op heden noteren we 789 crematies, waarvan 108 covid-geïmpacteerd. We tellen ook 76 

uitvaartdiensten. Het aantal uitvaartdiensten gaat relatief achteruit tegenover de het aantal crematies. Dit 

heeft alles te maken met de toename aan private uitvaartaula’s in de nabije omgeving van UITZICHT. 
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2.2 Crematies/overlijdens per gemeente 2017-2020 

De raad van bestuur neemt kennis van de overlijdensstatistieken per gemeente (aangesloten Psilon-

gemeenten), en van het aandeel crematies in UITZICHT. 

Globaal was er in 2020 een oversterfte van +17% tegeover het gemiddelde van de drie vorige jaren. 

2.3 Emissiemetingen 2020 

De raad van bestuur neemt kennis van de meetresultaten van de emissiemetingen in 2020. 

Alle meetresultaten zijn eens te meer volledig beneden de VLAREM-grenswaarden. 

Meest spectaculair is de sterke daling van de NOx-cijfers: van gemiddeld 195 mg/Nm3 per ovenlijn naar 

gemiddeld 47 mg/Nm3, en dat tegenover een Vlarem-grenswaarde van max. 400 mg/Nm3. De recentste 

meting is gebeurd kort nadat de nieuwste Denox-installatie operationeel was.  

 

3 Financiële resultaten – ontwerp jaarrekening per 31/12/2020 

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de financiële resultaten per 31/12/2020. De 

voorgelegde documenten zijn de ontwerpstukken van de jaarrekening, zoals opgemaakt door ons 

boekhoudkantoor Finaccon. Deze rekeningen zijn al een eerste maal nagezien door de commissaris en 

moeten nu nog finaal goedgekeurd worden door deze commissaris. 

 

De raad van bestuur bespreekt de volgende stukken: 

- proef-saldi-balans 2020 

- ontwerp-resultatenrekening 2020 

- ratio’s 

- ontwerp balans 2020 

 

De raad van bestuur vraagt verdere verduidelijking inzake het bedrag aan dubieuze debiteuren 

(€ 67.649,62) en inzake de geboekte waardeverminderingen (€ -49.396,62). 

 

Het jaarresultaat bedraagt € 530.523. Dit resultaat wordt integraal toegevoegd aan de reserves.  

De raad van bestuur gaat akkoord om een deel van de beschikbare cumulatieve reserves (totaal 

1.112.502 euro) te vrijwaren als projectreserveringen, met name: 

- 24.559 euro voor het Fonds maatschappelijke projecten (nog te besteden ristorno’s uit 

metaalrecyclage) 

- 100.000 euro voor investeringen in duurzame energievoorziening (fotovoltaïsche panelen of andere 

hernieuwbare energiebronnen) 

- 400.000 euro voor de integrale vernieuwing van de technische installaties (innovatief en 

klimaatneutraal) vanaf 2032-2034. 
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4 Beroepsprocedure Omgevingsvergunning 

Op 22 februari 2021 keurde Minister Z. Demir de uitbreiding goed van onze omgevingsvergunning naar 

maximum 4.800 crematies. Dit na de volledige beroepsafhandeling. Hiermee is de gevraagde 

vergunningsaanpassing rond. Binnenkort moet deze beslissing bekendgemaakt worden door aanplakking, 

waarna eventuele bezwaren binnen de 45 dagen kunnen worden voorgelegd aan de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen. Die laatste procedure heeft evenwel geen schorsend effect. 

 

5 Personeel 

5.1 Technische werkloosheid 

De raad van bestuur neemt kennis van en bekrachtigt de recente maatregelen inzake personeelsinzet 

naar aanleiding van Covid-19. 

Twee cateringmedewerkers blijven (minstens deeltijds) technisch werkloos, omwille van de lock-down van 

onze koffietafels. 

5.2 Organisatie technische dienst – nieuwe uurregeling 

Nu de Covid-drukte enigszins afneemt, kunnen we het dagregime terugbrengen van 21 crematies naar 18 

crematies per dag (6 crematies per ovenlijn). We onthouden evenwel de vraag vanuit de uitvaartwereld 

naar vroegere crematietijden. Daarom wordt onze uurregeling vervroegd: de eerste crematie start ’s 

morgens om 6u30. Een eerste technisch operator begint nu om 6u00 ipv voorheen om 7u00.  

Om gebeurlijke vertragingen op te vangen, bijvoorbeeld als er een zware lijkkist is binnengebracht, 

voorzien we rond de middag een half uur extra buffer per ovenlijn. In normale omstandigheden is dan de 

laatste crematie voorzien om 15u00. De laatste technieker kan in principe afsluiten tegen 17u00 

(voorheen 17u30). 

 

6 Info werking 

6.1 Evaluatiegesprekken uitvaartondernemers 

De raad van bestuur neemt kennis van het samenvattend verslag omtrent de bevraging van onze klanten-

uitvaartondernemers. 46 uitvaartondernemers zijn ingegaan op deze bevraging. 

6.2 24/24u afleverpunt 

Sinds de eerste week van februari is het 24/24u-afleverpunt opengesteld voor alle ondernemers. Dit is 

behoorlijk succesvol, met gemiddeld een 4 à 5 kisten per nacht. 

Dit systeem biedt heel wat praktische voordelen, niet alleen voor de uitvaartondernemers, maar ook voor 
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onze technisch operatoren. Zij kunnen de logistieke flow van de de crematies veel vlotter en efficiënter 

organiseren, als zij ’s ochtends vroeg al meteen kunnen starten met de reeds aanwezige lijkkisten. 

 

7 Rondetafelgesprekken herziening Decreet Lijkbezorging 

De raad van bestuur verneemt dat het Agentschap Binnenlands Bestuur gestart is met een reeks 

rondetafelgesprekken omtrent de organisatie van de lijkbezorging (begraafplaatsen en crematies) in 

Vlaanderen.  

Aan deze rondetafelgesprekken participeren enkele vertegenwoordigers van ABB en Kabinet Binnenlands 

Bestuur, vertegenwoordigers van de uitvaartondernemers (Uitvaartunie en Funebra), vertegenwoordigers 

van de lokale besturen (VVSG, VLABABBS, NBV) en van de Openbare Crematoria (VNOC).  

Bedoeling van deze rondetafelgesprekken is om de verschillende visies en standpunten te verzamelen 

omtrent verbetervoorstellen voor het Decreet Lijkbezorging, om aldus voorstellen te formuleren voor 

decreetaanpassingen. 

 

8 Bestellingen/offertes 

Nihil 

 

9 Varia 

9.1 Vaccinaties 

Onze vraag aan de Vlaamse overheid om de crematoriummedewerkers prioritair te vaccineren blijft 

onbeantwoord. Dit blijkt overigens ook zo bij onze collega’s. 

Er zal een hernieuwde vraag gericht worden aan Covac, het Vlaams coördinatiecentrum voor de covid-

vaccinaties. 

 

10 Rondvraag 

nihil 

 

11 Volgende vergadering 

woensdag 24 maart 2021 om 18u00 

digitale vergadering via Google-Meet 
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Jan Sabbe Eliane Spincemaille 

directeur  voorzitter 

secretaris RvB 

 

 


