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Verslagen van de raad van bestuur en de commissaris 
aan de algemene vergadering van de vennoten-gemeenten 
 
 

Identificatiegegevens 
 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht op 22 maart 2005. 
Opdrachthoudende vereniging beheerst door het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. 
Statutaire zetel van de vereniging: Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk. 
 
 

Inhoud 
 
Voorliggend “jaarverslag 2020” bundelt het werkingsverslag, de vereenvoudigde voorstelling van de jaarrekeningen, en het verslag van de commissaris. 
Het zestiende boekjaar van de vereniging loopt over het volledige kalenderjaar 2020. 
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 Psilon 

Psilon, de vereniging voor crematoriumbeheer van 22 gemeenten uit Zuid- en 
Midden-West-Vlaanderen, stelt zich met crematorium UITZICHT ten dienste van 

de samenleving. Een samenleving die vraagt naar ruimte voor afscheid en 
begrip voor rouw. Maar ook: plaats voor hoop. Hoop op uitzicht. 

 

UITZICHT 
UITZICHT zorgt voor een rustig kader waar mensen afscheid kunnen nemen 

van hun naasten. Iedereen kan er terecht, in een omgeving die openstaat voor 
elke levensvisie. Naast een crematorium wil UITZICHT meer zijn: een 

kwaliteitsvolle dienstverlening in een architecturaal tijdloos gebouw, een 
aparte ontmoetingsruimte voor rouwmaaltijden en een plaats voor kunst.  

 

 

Kernwaarden 
Respect en Sereniteit — Transparantie — Integriteit 

Duurzaam in de omgeving — Maatschappelijke niet-commerciële dienstverlening 
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Beste lezer, 
 
 
Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de uitbraak van de 
COVID-19 pandemie. Een crisis zonder voorgaande voltrok zich op menselijk, 
sociaal en economisch vlak. Elk bedrijf, elk gezin, elke organisatie of vereniging 
voelde de impact, zo ook de Intergemeentelijke vereniging Psilon en het 
crematorium UITZICHT.  Het jaar 2020 was een jaar van intense activiteit wegens 
de oversterfte, maar ook een jaar van flexibel en innovatief zijn.  
 
Vanuit onze werking noteerden we 4.708 crematies, dit is 21% meer dan het 
vorige jaar. Reeds tijdens de eerste golf in april-mei was duidelijk dat de 
vergunde crematiecapaciteit van 4.000 problematisch zou worden om onze 
maatschappelijke dienstverlening te blijven garanderen. In oktober kon, via een 
Vlaams nooddecreet, de vergunde capaciteit in elk crematorium opgetrokken 
worden met 20% in dit pandemiejaar. Zo kon UITZICHT ook in de maanden 
november en december, midden de 2de golf, voldoen aan de crematievraag.  
De afscheidsdiensten in onze aula kenden een stijging van 26%, meer diensten 
maar veelal met (zeer) beperkt aantal aanwezigen conform de wisselende 
richtlijnen van de overheid. Een heel moeilijk gegeven voor de rouwende familie- 
en vriendenkring. Met een versnelde investering in streaming van de 
uitvaartdienst probeerden we hierbij wat soelaas te bieden. 
Met de koffietafels in Horizon dienden we de horecaregels te volgen, wat 
betekent dat we slechts een 4-tal maand families konden ontvangen, een daling 
van het aantal koffietafels met 55% tegenover vorig jaar. 
U ziet, een uitzonderlijk jaar voor Psilon. Ik wens dan ook de medewerkers en de 
directie van harte te danken voor hun uitzonderlijke prestaties in dit bizarre 
jaar. Uitzonderlijke prestaties gaande van overwerk, corona-proof ontvangst 
organiseren, andere taakinvulling tot overschakeling op digitaal voorbereiden 
van diensten met de familie. 
 
 
 
 

Conform onze beleidsnota 2019-2024 werkten we verder aan performante 
dienstverlening tegenover de uitvaartondernemers en de families. 
De bouwwerken van de bijkomende kelderruimtes werden afgerond. Met de 
nodige software zal het in de loop van 2021 mogelijk zijn dat 
uitvaartondernemers 24/24u lijkkisten kunnen afleveren en urnen kunnen 
ophalen.  
Stijlvolle lederen zitkussens op de banken in de aula’s verhogen het zitcomfort 
van de aanwezigen.  
Ook het radicaal verduurzamen van de technische werking is één van onze 
beleidslijnen. Als eerste crematorium in België investeerden wij daartoe in een 
DENOX-installatie die, zoals de metingen in november 2020 al aantoonden, alvast 
resulteerde in een sterke daling van de Nox-emissies.  
  
Met Psilon hebben we sinds de opstart van de werking ook een maatschappelijk 
engagement, dat zich uit in het aanwenden van de ontvangsten uit de verkoop 
van metaalresiduen voor het goede doel. Een bedrag van 50.000 EUR werd in 
2020 verdeeld onder vier goede doelen: het vertrouwde project Koester van de 
vzw Kinderkankerfonds, vzw Boven de wolken (sterrenkindjes), vzw Ouders van 
Verongelukte Kinderen en vzw Berrefonds (koesterhuis Kortrijk). Met de overige 
25.000 EUR bouwen wij een eigen fonds voor maatschappelijke projecten op, 
meer hierover in ons jubileumjaar 2021. 
 
De raad van bestuur en het team staan klaar om, ook in uitdagende tijden, 
verder te bouwen aan een performante dienstverlening op basis van 
duurzaamheid, respect en samenwerking. 
 
 
Eliane Spincemaille 
voorzitter 
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1 Statutaire organisatie 
1.1 Deelnemers 

 bevolking 
01/01/2020 

(bron: Rijksregister) 
 

bevolking 
01/01/2021 

(bron: Rijksregister) 
 

aantal 
aandelen in 

Psilon 

Anzegem 14.773 14.837 694 
Avelgem 10.205 10.245 464 
Deerlijk 12.080 12.179 564 
Harelbeke 28.474 28.605 1.301 
Heuvelland 7.924 7.889 415 
Kortrijk 77.076 77.146 3.700 
Kuurne 13.674 13.785 630 
Langemark-Poelkapelle 7.823 7.841 386 
Ledegem 9.681 9.718 469 
Lendelede 5.783 5.764 271 
Menen 33.527 33.665 1.608 
Moorslede 11.429 11.442 531 
Pittem 6.713 6.785 328 
Poperinge 19.713 19.686 974 
Roeselare 62.402 63.691 2.764 
Spiere-Helkijn 2.066 2.073 100 
Vleteren 3.653 3.647 180 
Waregem 38.347 38.514 1.799 
Wervik 18.892 18.846 874 
Wevelgem 31.557 31.486 1.555 
Wielsbeke 9.820 9.846 445 
Zwevegem 24.808 24.849 1.177 
    
Totaal 450.420 452.539 21.229 

 

In 2020 is de algemene vergadering tweemaal bijeengekomen: 
 
• op 16 juni 2020: algemene jaarvergadering voor de goedkeuring van het 

jaarverslag en de jaarrekeningen 2019. 
• op 15 december 2020: buitengewone algemene vergadering (in digitale 

zitting) voor de goedkeuring van het werkprogramma en de begroting 2021.
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1.2 Bestuur en financieel toezicht 

Raad van bestuur 

De raad van bestuur kent, conform het Decreet Lokaal Bestuur, de meest 
uitgebreide bevoegdheden voor het besturen van de vereniging. 
Deze raad telt negen effectieve bestuurders: zes bestuurders voorgedragen uit de 
groep van dertien Leiegemeenten, twee bestuurders voorgedragen uit de groep 
van vijf Midwest-gemeenten en één bestuurder voorgedragen uit de groep van 
vier Westhoek-gemeenten. 
De statuten voorzien ook in één raadgevend mandaat voor een afgevaardigde 
uit minderheidskringen binnen de gemeenteraad. Hiervoor werd een rotatie van 

gemeenten afgesproken volgens een alfabetische volgorde. Vanaf maart 2019 tot 
juni 2021 wordt dit mandaat ingevuld door een oppositieraadslid uit de 
gemeente Ledegem. 
 
De raad van bestuur is in 2020 zeven keer bijeengekomen: op 29 januari, 11 
maart, 13 mei, 1 juli, 9 september, 14 oktober en 2 december 2020. 
 
 

 
Samenstelling van de raad van bestuur op 31 december 2020: 
 
Eliane Spincemaille Zwevegem voorzitter 

Marc Vanwalleghem Roeselare ondervoorzitter 
Tiene Castelein Kortrijk bestuurder 
Ben Desmyter Poperinge bestuurder 
Mieke Syssauw Menen bestuurder 
Koen Tack Anzegem bestuurder 
Jo Tijtgat Deerlijk bestuurder 
Annelies Vandenbussche  Kuurne bestuurder 
Greta Vandeputte  Ledegem bestuurder 
Caroline Seynhaeve Ledegem raadgevend bestuurder 
   
Jan Sabbe directeur Psilon secretaris 
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1.3 Interne organisatie 

Medewerkersteam 

Medewerkersteam per 31 december 2020 
 
Tine Bloeyaert  100%  administratief deskundige Elsje Harinck 80% onthaal koffietafels en ceremoniebegeleiding 

Amel Chadi  50% poetsonderhoud Saskia Opbrouck 50% onthaal koffietafels 

Ringo Degroote 16% IT-expert FileMaker (gedeelde functie 3 crematoria) Gregory Pollin 100% technisch medewerker 

Glenn Delaire 100% technisch medewerker Jan Sabbe 100% directeur 

Anja Deldaele  100%  onthaal en ceremoniebegeleiding Lieselotte Vanraes 68% poetsonderhoud 

Johan Detienne  100% technisch medewerker Arvid Viaene 100% onthaal en ceremoniebegeleiding 

Lies Hackelbracht 50% onthaal en ceremoniebegeleiding    

 
 
De werking van Psilon, en in het bijzonder van het crematorium UITZICHT, berust 
normaliter op een team van dertien medewerkers (samen 10,14 VTE).  Zij staan in 
voor de volledige dienstverlening, zes dagen per week. 
 
In de loop van 2020 namen we afscheid van Bob Lamont (eervol op pensioen 
sinds 1/05/2020) en van William Vervaeke (contractbeëindiging per 01/09/2020). 
Gregory Pollin trad in dienst vanaf 1 maart 2020. Uit de recentste 
aanwervingspool komt nog een bijkomend technisch medewerker, Kris 
Christiaen, in dienst vanaf februari 2021. 
Sinds 1 januari 2020 delen Psilon, Havicrem (crematorium Zemst) en Hofheide 
(crematorium Holsbeek) samen een IT-expert. Deze expert, Ringo Degroote, heeft 
een hoofdopdracht bij Pontes (crematoria Wilrijk, Turnhout en Lommel) waar hij 
het volledige geïnformatiseerde reservatie- en beheerssysteem opvolgt. De bij 
Pontes opgebouwde expertise kan hij verder uitrollen bij drie partner-
crematoria, en dit a rato van 1 dag/maand bij elke partner. 
 
De coronacrisis, met de sterftepieken in april-mei 2020 en in november-
december 2020, heeft een bijzondere inzet gevraagd van onze medewerkers. 
Gezien onze essentiële opdracht als zorgaanbieders, was een continue 
beschikbaarheid noodzakelijk. Thuiswerk was geen optie. Dankzij een 
consequente voorzorg en bescherming slaagden we erin om het gehele jaar rond 
te maken met niet één besmetting binnen het team. 

De technische werking werd gemaximaliseerd naar 21 crematies per dag; ook op 
feestdagen (onder meer op Paasmaandag, 1 mei of 11 november) werd 
uitzonderlijk doorgewerkt om tegemoet te kunnen komen aan de hoge vraag 
naar crematiecapaciteit. Onze ovenoperatoren hebben zich maximaal flexibel 
ingezet om deze uitdaging te beantwoorden.  
Ook de ceremoniemedewerkers dienden flexibel om te gaan met de 
veranderende regels inzake bezoekersaantallen of inzake contactbeperkingen. In 
weerwil van alle beperkingen en voorzorgsmaatregelen werd geprobeerd om aan 
elke familie een sereen en waardig afscheid te gunnen. Er werd versneld ingezet 
op digitale middelen als streaming of digitale conferencing. 
De ondersteunende medewerkers, niet in het minst de poetsmedewerkers, 
hadden een extra opdracht aan het hygiënisch poetsen en ontsmetten van alle 
publieksruimtes. 
De cateringmedewerkers ten slotte wisselden periodes van deeltijdse technische 
werkloosheid af met periodes van koffietafels binnen een zeer stringent kader. 
Globaal is de horeca-werking zes maanden verstoord geweest, waarvan vier 
maanden in volledige lock-down. 
 
De rechtspositie van de Psilon-medewerkers valt onder het algemene kader voor 
het personeel van de lokale en provinciale besturen. Binnen dit kader keurde de 
raad van bestuur enkele voorstellen goed ter verbetering van de arbeids- en 
loonvoorwaarden. Dit enerzijds ingevolge het sectoraal akkoord 2020 voor het 
personeel van de lokale en provinciale besturen, en anderzijds als waardering 
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voor de vele bijzondere inspanningen die de Psilon-medewerkers toonden en 
nog steeds tonen in het kader van de Covid-19-crisis. 
Het betreft hier onder meer het verhogen van de nominale waarde van de 
maaltijdcheques naar 7,50 euro, het optrekken van de werkgeversbijdrage voor 

de tweede pensioenpijler naar 3,00% van het brutoloon en het toekennen van 28 
individuele verlofdagen per VTE/jaar. 
 
 

Externe ondersteuning 

Om occasionele pieken op te vangen in de dagelijkse werking of bij 
uitzonderlijke dringende personeelsnoden doen we geregeld beroep op 
interimkrachten: technisch operatoren en/of cateringmedewerkers. Samen 
stonden zij in voor 1.013 interimuren, of een bruto kost van 33.329 euro.  
 
Voor andere specifieke opdrachten werkt Psilon regelmatig samen met externe 
deskundigen. 

Zo werkten we ook in het voorbije werkjaar samen met het architectenbureau 
SumProject, het bouwkundig ingenieursbureau Jan Hoste, het 
communicatiebureau O2, het sociaal secretariaat CIPAL-Schaubroeck, de 
personeelsselectie A&S Solutions, milieudeskundigen van Antea Group, het 
milieumeetlabo Eurofins, het boekhoudkantoor Finaccon-Warroquier en het 
advocatenkantoor Publius.  
Het geheel aan externe prestaties bedraagt 73.762 euro, een toename met +5,1% 
tegenover het vorige jaar. 

 

1.4 Statutaire Communicatie 
De statutaire communicatie van Psilon gebeurt volgens de bepalingen van het 
Decreet Lokaal Bestuur. 
Dit omvat onder meer de publicatie op de Psilon-website van een beknopt 
verslag van elke bestuursvergadering en twee maal per jaar een bespreking van 
de Psilon-werking op de gemeenteraad van elke vennoot-gemeente. 
 
Samen met de intercommunales Leiedal, WIV, IMOG, W13 en de 
hulpverleningszone Fluvia organiseert Psilon twee maal per jaar een 
informatievergadering voor de gemeenteraadsleden. Op deze 
informatievergadering worden de jaarresultaten en/of het werkprogramma en 
de begroting toegelicht. 

Deze vergaderingen zijn ook een forum voor kritische reflecties van raadsleden 
van de vennoten-gemeenten. 
Door de bijzondere omstandigheden omwille van Covid-19, konden deze 
informatievergaderingen in 2020 uitzonderlijk niet doorgaan in de gewone 
fysieke vorm. Samen met de diensten van Leiedal werd een alternatief uitgewerkt 
in de vorm van een digitale samenkomst, met ingesproken beeldpresentaties en 
met mogelijkheid tot chat-discussie. Dit digitale forum werd telkens een viertal 
dagen aangehouden, zodat gemeenteraadsleden ruim de kans hadden om hun 
vragen en reacties te posten. 
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1.5 Financieel beleid 

Maatschappelijke dienstverlening zonder winstoogmerk 

Psilon is in 2005 opgericht en opgestart middels een financiële kapitaalsinbreng 
van de 22 deelnemende gemeenten. Na de opstartfase ging Psilon op eigen 
kracht verder. De werking wordt sinds 2011 volledig gedragen vanuit de betaalde 
dienstverlening. Psilon hanteert een evenwichtige, sociale prijszetting en streeft 
daarbij naar een gezonde maatschappelijke bedrijfsvoering zonder oogmerk van 
winstmaximalisatie. 
Het verzorgen van crematies, het begeleiden van uitvaartdiensten en het 
aanbieden van koffietafels worden verzorgd aan correcte, sociaal verantwoorde 
tarieven. Deze blijven ook in 2021, voor het vierde jaar op rij, ongewijzigd.  
De inkomsten uit de betaalde diensten moeten volstaan om de exploitatiekosten 
en de investeringsafschrijvingen te dragen. 
 

Op 24 november 2020 bevestigde de FOD Financiën de verlenging van de fiscale 
ruling voor Psilon. Psilon blijft voor een periode van vijf opeenvolgende 
boekjaren, met ingang van boekjaar 2020, onderworpen aan de 
rechtspersonenbelasting in plaats van de vennootschapsbelasting. Dit wordt 
uitzonderlijk toegestaan, gelet op het niet-commerciële karakter van onze 
openbare dienstverlening. 
Hierbij werd benadrukt 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 kan worden uitgekeerd aan de vennoten. 
 

Financieel resultaat 2020 

De financiële ratio van 2020 is heel sterk bepaald door de hoge crematiecijfers 
omwille van de Covid-19-oversterfte. Buiten elke verwachting telden we een 
crematiesurplus van +21% tegenover het vorige jaar. Dit heeft een onmiddellijke 
impact op de financiële omzet. Crematorium UITZICHT kende een omzettoename 
uit crematies van +413.517 euro. Anderzijds was 2020 ook een behoorlijk zwaar 
jaar qua investeringen. De bouwwerken voor bijkomende kelders en de 
investeringen in milieutechnische installaties bedroegen samen 538.008 euro, of 
344.814 euro meer dan het voorgaande jaar. De meerinvesteringen werden 
grotendeels gedekt door de meerinkomsten uit crematies. 
 
Verder in dit jaarverslag is de vereenvoudigde jaarrekening opgenomen. 
De vereniging Psilon kende in 2020 haar zestiende werkingsjaar. Voor het 
crematorium betekende dit een negende volledig exploitatiejaar. De 4.708 
crematies, 552 uitvaartdiensten en 87 koffietafels zorgden voor een globale 
bedrijfsopbrengst van € 2.582.590. Een toename met +€ 426.511 tegenover 2019. 
 
De totale bedrijfskosten bedragen € 1.488.879, te verhogen met het geheel aan 
afschrijvingen op gebouwen en installaties voor het bedrag van € 510.618. 
 
De belangrijkste werkingskost blijft de personeelskost. Deze bedraagt 31,1% van 
de gerealiseerde omzet. € 779.749 werd uitgegeven aan bezoldigingen en 
aanverwante kosten omtrent personeel en organisatie, een toename van +8,1% 

tegenover 2019. Deze toename is grotendeels te verklaren door een bijkomende 
interiminzet, door één indexaanpassing (april 2020) en door de baremieke 
verhogingen conform het weddestatuut.  
 
Het onderhouden en verduurzamen van de technische installaties vormt een 
volgende zware kostenfactor. In 2020 besteedden we globaal € 170.958 voor 
onderhoud, inspecties en verbeteringen van de technische installaties. We zetten 
in het bijzonder in op de milieutechnische resultaten door, als eerste 
crematorium in België, een stikstofreducerende installatie (DENOX) te integreren 
in elke rookgaslijn. 
 
Door een performante afstelling van alle energieprocessen, en door een 
efficiënte tijdplanning van de crematies slagen we er jaar na jaar in om het 
energieverbruik te doen afnemen. Ook in 2020 lukte dat. Niettegenstaande een 
belangrijke toename van het aantal crematies (+21%), nam de energiekost af tot 
€ 75.677 (-9%). De uitzonderlijk lage gasprijzen en een interessant 
groepscontract voor de energieaankopen i.s.m. alle VNOC-crematoria dragen ook 
bij tot deze drastisch afgenomen energiekost. 
 
Aan de kostenzijde blijven er nog belangrijke uitgavenposten voor 
onderhoudsinvesteringen in gebouwen en infrastructuur (€ 85.721), en voor 
externe prestaties en erelonen (€ 73.762). 
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Ten slotte bedragen alle kosten verbonden aan de statutaire werking van de 
vereniging (statutaire vergaderingen, diverse publicatiekosten, 
presentievergoedingen bestuurders, bijdragen RSVZ, kosten commissaris-revisor) 
samen € 14.587. Deze bestuurskost is gedaald met 47%. 
 
Het bedrijfsresultaat na afschrijvingen en na afname van een voorziening voor 
de vijfjaarlijkse grote technische onderhoudscampagne, bedraagt € +544.864. 
Het financieel resultaat bedraagt € -14.273. Dit cijfer is hoofdzakelijk bepaald 
door de intrestlasten van de leningen voor onze gebouwen en installaties, die we 
jaar na jaar zien verminderen. De actuele schuldgraad bedraagt nog 4,6%. 
 
Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat na belastingen van 
€	+530.523.  

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om het winstsaldo op te nemen 
bij de overgedragen winst. 
Deze overgedragen winst groeit dan verder aan tot € 1.112.502. Met dit bedrag is 
een buffer aangelegd voor investeringen op termijn in nieuwe technieken, 
innovatie en verduurzaming. 
De raad van bestuur stelt alvast voor om 400.000 euro te reserveren als 
projectvoorziening voor de integrale vernieuwing van de technische installaties, 
innovatief en klimaatneutraal, in 2032-2034. Bijkomend wordt 100.000 euro 
gereserveerd voor investeringen in duurzame, hernieuwbare energievoorziening 
in 2021-2022.  
Tenslotte wordt nog een saldo van € 24.559 vanuit de recyclage van restmetalen 
integraal gereserveerd voor goede doelen en maatschappelijke projecten. 
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2 Gebouwen en infrastructuren 
 

2.1 Balanswaarde gebouwen 
De actiefwaarde van het crematoriumgebouw UITZICHT en het onthaalgebouw 
Horizon met alle inrichting en technische installaties bedraagt op heden 
€	6.987.965. Dit is een lichte toename tegenover vorig jaar. In 2020 hebben we 
immers bijkomend geïnvesteerd in ondergrondse technische opslagruimtes met 

een ruime koelkamer voor de 24u-ontvangst van lijkkisten en in verbeterde 
milieutechnieken voor de rookgaszuivering. 
 
 

 

2.2 Bouw bijkomende ondergrondse opslagruimtes 
De bouw van bijkomende kelderruimtes rondom de huidige ondergrondse 
dienstparking voorziet om ca. 250 m2 ruimte te creëren voor opslag van 
grondstoffen en hulpstoffen, voor tussenopslag van afvalstoffen en voor het 
parkeren van ons rollend materieel. Hiermee kunnen we de huidige dienstparking 
en de ovenzaal volledig vrijwaren. In 2020 is de tweede en laatste fase van deze 

bouwwerken afgewerkt, uitgevoerd door aanneming nv Persyn, voor een bedrag 
van 251.478 euro. 
Alle technieken en leidingen voor de inrichting en ingebruikname van deze 
opslagruimtes werden door ons eigen technisch team geïnstalleerd. 
 

2.3 24/24 aflevering kisten en urnes 
Binnen de nieuwe kelderruimtes is ook een koelkamer voor 24/24u-ontvangst 
van lijkkisten. Dit komt tegemoet aan de vele vragen van uitvaartondernemers 
om ook buiten de werktijden lijkkisten te kunnen afleveren of urnes te komen 
ophalen.  
Deze koelkamer kon in november 2020 in gebruik genomen worden. Eerst als 
tijdelijke buffer voor een verantwoorde bewaring van covid-geïmpacteerde 

stoffelijke resten. Nadien, vanaf februari 2021, als 24u/24u-afleverpunt voor 
lijkkisten. Ondertussen is ook een geautomatiseerd afhaalpunt geïnstalleerd voor 
urnes. Deze digitaal aangestuurde kast moet het mogelijk maken om ook buiten 
onze werktijden een urne te komen afhalen met een beveiligde code. Na de 
nodige softwareprogrammering zal deze dienstverlening worden opengesteld 
vanaf maart 2021. 

2.4 Comfortverbetering zitbanken aula’s 
Op verzoek van vele gebruikers van de afscheidsaula’s, investeerden we in een 
verbeterd zitcomfort van de zitbanken. Alle houten banken werden voorzien van 
slijtvaste kunstlederen zitkussens. Naast het functionele comfort ging ook 

bijzondere aandacht naar de esthetische integratie met de bestaande 
designbanken. 
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2.5 Milieutechnieken: installatie DENOX primeur voor België 
UITZICHT heeft de voorbije 10 jaar steeds de ambitie gehad om de best 
beschikbare technologie in huis te hebben. Met de plaatsing van een compacte 
DENOX-installatie is UITZICHT het eerste crematorium in België dat stikstofoxide-
emissies drastisch reduceert.  
Bij elk verbrandingsproces komt NOx vrij. Door het permanente onderhoud van 
onze installaties en een goede afstelling van de zuurstof-brandstof-balans 
houden we de emissie hiervan ruim onder de toegelaten grenswaarden. De 
Vlaamse milieuwetgeving Vlarem laat een NOx-emissie toe van maximaal 400 
mg/Nm3. Sinds de opstart van het crematorium in 2011 noteerden we bij alle 

emissiemetingen veilige meetwaarden van om en bij de 200 mg/Nm3. Met de 
nieuwste compacte DENOX-installatie op basis van ureuminjectie bereiken we de 
ondergrens van <100 mg/Nm3. 
De DENOX of niet-katalische NOx-verwijdersinstallatie werd aangekocht voor het 
bedrag van 143.000 euro bij de firma GEM-Matthews, die in 2011 ook al de drie 
ovenlijnen met rookgasreiniging installeerde in UITZICHT. De volledige 
operationele werking van deze DENOX is opgestart in 1 november 2020. Dit is een 
alvast een primeur voor België. 

 

2.6 Aanleg warmtenet 
Na een (te) lange deliberatiefase is er een nieuw akkoord bereikt tussen de 
projectleider cvba BeauVent en de warmteafnemer KULAK omtrent de voorziene 
investeringen in een warmtenetverbinding met UITZICHT. Het vorige 
investeringsmodel 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.  

Eind 2020 werd het aanvraagdossier voorbereid voor de stedenbouwkundige 
vergunning.  De projectpartners hopen voor de zomer 2021 de werkzaamheden 
te kunnen aanvatten, zodat de warmtelevering operationeel kan zijn tegen het 
stookseizoen 2021-2022. 
 

 

2.7 Geruststellende emissieresultaten 
UITZICHT is het meest gecontroleerde crematorium in ons land. Elke ovenlijn 
wordt twee keer per jaar gemonitord door een extern, onafhankelijk meetlabo. 
De resultaten van deze emissiemetingen worden gepubliceerd op de website 
www.uitzicht.be . 
Onze aanhoudende inspanningen voor een performante milieuzorg en voor het 
op punt houden van de technische installaties leveren geruststellende resultaten 
op. Meting na meting toont UITZICHT aan dat we ten volle beantwoorden aan 

alle VLAREM-normen. De emissiemeetresultaten liggen ver onder alle opgelegde 
grenswaarden.  
Het meest spectaculaire resultaat is de sterke daling van de NOx-emissies. De 
tweede meetcampagne is uitgevoerd kort nadat de nieuwe DENOX-installatie in 
gebruik werd genomen. 
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Milieumetingen crematorium UITZICHT, samenvatting resultaten emissiemetingen 2020, gevalideerde meetresultaten 
 

 
 
(*) eerste meetcampagne uitgevoerd door Eurofins op 23 en 24 juli 2020 
(**) tweede meetcampagne uitgevoerd door Eurofins op 19, 20 en 23 november 2020 
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3 Dienstverlening 
 
De basisdienstverlening van UITZICHT bestaat uit het verzorgen van crematies, het organiseren van afscheidsdiensten en het aanbieden van koffietafels. 2020 was een 
turbulent jaar voor onze werking. De corona-oversterfte met een piek aan crematies, en ook de vele contactbeperkingen en veiligheidsmaatregelen hadden een 
onmiddellijke impact op onze werking. 
 

3.1 Uitvaartdiensten 
In 2020 verzorgden we in onze aula’s 552 afscheidsdiensten, een toename met 
+26%. Dit betekent dat (slechts) één op negen crematies samengaat met een 
afscheidsdienst in UITZICHT.  
De organisatie van deze afscheidsdiensten diende meermaals aangepast aan 
telkens wijzigende corona-richtlijnen: beperkingen tot maximum 30 aanwezigen, 
later 15, daarna even terug naar 50, zelfs 100, en vervolgens terug naar 15 
aanwezigen. Afstandsregels, verbod van fysieke (troost-)contacten. Enkel de grote 
aula kon nog gebruikt worden, en dat met een verminderd uurregime.  
Ook de voorbereidingen voor de dienst diende volledig op afstand te gebeuren, 
via telefoon, mail of andere digitale middelen. Tenslotte werd ook versneld 
geïnvesteerd in opname- en streamingfaciliteiten om de uitvaartdiensten ook 
online te kunnen volgen. 
 

Zowel binnen UITZICHT als op andere afscheidsplaatsen zien we dat het afscheid 
bij een urne steeds meer aan belang wint. Dit vertegenwoordigt reeds zes op tien 
van de uitvaartdiensten. Zo’n afscheidsvorm biedt organisatorisch-logistiek 
meerdere voordelen, zowel voor de families als voor het uitvaartcentrum of het 
crematorium. 
 
Families kunnen steeds kiezen voor een voorganger volgens hun eigen 
overtuiging of levensbeschouwing. Vanuit UITZICHT bieden we eigen voorgangers 
aan die zich levensbeschouwelijk neutraal opstellen. Nog steeds zien we een 
toenemende keuze van families om beroep te doen op deze eigen medewerkers 
van UITZICHT bij het begeleiden en voorgaan in de uitvaartdienst. Drie op vier 
uitvaartdiensten in UITZICHT worden zo volledig verzorgd door de eigen mensen. 
 

 
Uitvaartdiensten in crematorium UITZICHT 
 
 aantal crematies 

 
aantal 

uitvaartdiensten 
% afscheidsvorm zaal 

met KIST met URNE AULA SALON BEGRAAFPLAATS 
2017 3.755 540 14,4% 250 290 269 270 1 
2018 3.798 544 14,3% 239 303 262 282 1 
2019 3.876 438 11,3% 175 262 221 217 0 
2020 4.708 552 11,7% 161 390 480 72 0 
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 voorganger taal 

 eigen 
medewerker 

UITZICHT 

rooms-
katholiek 
(Dekenij) 

christelijk (niet 
rooms 

katholiek) 

andere 
religie 

vrijzinnig-
humanistisch 

externe 
voorganger of 

ondernemer 

Nederlands Frans gemengd of 
andere 

2017 328 73 55 5 9 65 488 40 11 
2018 357 41 60 4 11 69 496 28 20 
2019 299 26 42 3 12 54 401 24 14 
2020 402 22 54 4 10 59 501 39 12 
          
%2019 
%2020 
 

68,3% 
72,8% 

5,9% 
4,0% 

9,6% 
9,6% 

0,7% 
0,7% 

2,7% 
1,8% 

12,4% 
10,7% 

   

 

3.2 Koffietafels 
In 2020 telde onze ontvangstzaal Horizon 87 familiebijeenkomsten, samen goed 
voor 2.423 gasten. Een daling van -55% tegenover het vorige jaar. Deze forse 
daling heeft alles te maken met de beperkingen omwille van de covid-pandemie. 
Horizon was bijna zes maanden volledig in lock-down. Tussenin waren er nog 

enkele korte periodes met horeca-activiteit onder strikte beperkingen (zoals bvb. 
een maximum van 40 aanwezigen, gegroepeerd rond vaste tafels van vier 
personen). In globo kenden we slechts vier maanden normale werking. 

 
 

3.3 Crematies 
In 2020 verzorgde UITZICHT 4.708 crematies, gemiddeld zestien crematies per 
werkdag. Dit betekent een forse toename (+21%) tegenover het vorige jaar. Deze 
toename is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de oversterfte omwille van 
covid-19. UITZICHT registreerde vorig jaar 587 aangemelde covid-overledenen; we 
vermoeden ook dat het werkelijke cijfer nog een pak hoger ligt, waarbij een 
wezenlijk aantal covid-gerelateerde overlijdens niet steeds alsdanig erkend of 
doorgegeven werd. 
Omwille van de hogere sterftecijfers heeft UITZICHT tijdens de twee covid-golven 
zijn crematiecapaciteit gemaximaliseerd naar 21 crematies per dag (7 crematies 
per ovenlijn). Ook op enkele feestdagen (Paasmaandag, 1 mei, 11 november) werd 
doorgewerkt, om te kunnen voldoen aan de dringende crematievraag. In die 
piekperiodes stond immers de crematiecapaciteit over geheel Vlaanderen onder 
druk. 
Reeds bij de eerste covid-golf in april-mei 2020 werd ook duidelijk dat het 
opgelegde vergunningsplafond van maximum 4.000 crematies op jaarbasis 

problematisch zou worden. We hadden nog even gerekend op de opening van 
het nieuwe crematorium van Oostende om de hoge crematievraag te kunnen 
spreiden, maar deze opstart bleek uitgesteld naar maart 2021. In overleg met de 
bevoegde Vlaamse minister Zuhal Demir werd een noodoplossing uitgewerkt in 
de vorm van een nooddecreet. Dit decreet, op 28 oktober 2020 unaniem 
goedgekeurd in het Vlaams parlement, laat toe om de vergunde 
crematiecapaciteit uitzonderlijk te verhogen met +20% naar maximum 4.800 
crematies. Uiteindelijk hebben we op de laatste dag van het jaar afgepunt op 
4.708 crematies. UITZICHT kende daarmee een van de hoogste relatieve toenames 
van alle Vlaamse crematoria. 
Psilon richt zich met crematorium UITZICHT prioritair op de ruime regio Zuid- en 
Midden-West-Vlaanderen. Er blijft ook een wezenlijke ‘instroom’ van overledenen 
uit niet bij Psilon aangesloten gemeenten. Maar liefst 32,3% van de crematies 
komt van buiten de Psilon-gemeenten. 
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Crematies UITZICHT naar regio van woonplaats overledene 
 

regio herkomst 
overledene 

uit aangesloten Psilon-gemeenten uit niet-aangesloten Psilon 
gemeenten 

totalen 

 2019 2020 2019 2020 %2019 %2020 2020 
regio Ieper 335 377 301 358 16,4% 15,6% 735 
regio Kortrijk 1.848 2.244 - - 47,7% 47,7% 2.244 
regio Roeselare-Tielt 515 565 203 239 18,5% 17,1% 804 
regio Diksmuide-
Veurne 

- - 152 182 3,9% 3,9% 182 

regio Brugge+Kust - - 34 49 0,9% 1,0% 49 
Oost-Vlaanderen - - 146 202 3,8% 4,3% 202 
Waals gewest - - 305 432 7,9% 9,2% 432 
overige binnenland - - 14 15 0,4% 0,3% 15 
Frankrijk - - 21 45 0,5% 1,0% 45 
Nederland - - 0 0 0,0% 0,0% 0 
overige buitenland - - 2 0 0,1% 0,0% 0 
Totalen 2.698 3.186 1.178 1.522   4.708 
 69,6% 67,7% 30,4% 32,3%    
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Crematies 2020 (in crematorium UITZICHT) 
cijfers aangesloten gemeenten 
 
bij Psilon  
aangesloten gemeenten 

Bevolking 
1/1/2020 

Aantal overlijdens aantal crematies in UITZICHT 

   Jaargemidd. 
2017-18-19 

2020 Jaargemidd. 
2017-18-19 

2020 

Arr. Ieper Heuvelland 7.924 73 93 30 41 
Langemark-Poelkapelle 7.823 77 77 44 43 
Poperinge 19.713 208 299 120 144 
Vleteren  3.653 36 42 15 17 
Wervik 18.892 192 218 108 132 
      

Arr. Kortrijk Anzegem 14.773 145 141 79 81 
Avelgem 10.205 111 120 60 71 
Deerlijk 12.080 108 120 73 78 
Harelbeke 28.474 246 288 194 208 
Kortrijk 77.076 879 1.016 568 699 
Kuurne 13.674 138 173 96 137 
Lendelede 5.783 60 77 15 22 
Menen 33.527 390 430 270 301 
Spiere-Helkijn 2.066 14 12 6 6 
Waregem 38.347 348 414 178 215 
Wevelgem 31.557 274 353 187 252 
Zwevegem 24.808 229 250 141 174 
      

Arr. Roeselare Ledegem 9.681 99 96 52 47 
Moorslede 11.429 130 140 80 100 
Roeselare 62.402 563 683 289 370 
      

Arr. Tielt Pittem 6.713 46 75 5 5 
 Wielsbeke 9.820 76 87 44 43 
       
Totalen  451.420 4.442 5.204 2.655 3.186 
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Statistiek evolutie crematies in België 
 
Crematies in België 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %20/19 

Antwerpen 7.274 7.716 7.289 7.397 7.398 7.105 8.515 +20% 
Brugge 5.359 5.746 5.765 5.730 5.849 5.889 6.473 +10% 
Lochristi 6.338 6.843 6.564 6.787 6.661 5.572 6.266 +12% 
Sint-Niklaas 2.931 3.358 3.392 3.694 3.760 3.261 3.680 +13% 
Turnhout 2.454 2.644 2.675 3.020 2.905 2.663 3.350 +26% 
Zemst (Vilvoorde) 4.493 4.276 4.184 4.330 4.434 4.216 5.106 +21% 
Hasselt 4.465 4.656 4.524 4.017 3.837 3.777 4.285 +13% 
Kortrijk 2.992 3.065 3.208 3.755 3.798 3.876 4.708 +21% 
Holsbeek 2.779 3.633 4.056 4.485 4.601 4.575 4.648 +2% 
Lommel 0 0 0 0 1.006 1.498 2.015 +35% 
Aalst 0 0 0 0 285 2.434 3.396 +40% 
Vlaams Gewest 
 

39.085 41.937 41.657 43.215 44.534 44.866 52.442 +17% 

Ukkel 5.152 5.513 5.283 5.232 5.096 5.028 5.904 +17% 
Brussels Gewest 

 
5.152 5.513 5.283 5.232 5.096 5.028 5.904 +17% 

Liege 3.446 3.522 3.559 3.569 3.640 3.487 4.491 +29% 
Charleroi 2.685 2.877 2.861 2.741 2.879 2.940 3.889 +32% 
Mons 2.077 2.276 2.385 2.308 2.407 2.504 2.826 +13% 
Frasnes 1.732 1.834 1.910 2.061 2.186 2.343 2.735 +17% 
Court Saint-Etienne 1.672 1.916 2.020 2.223 2.359 2.381 2.819 +18% 
Welkenraedt 1.180 1.428 1.391 1.512 1.670 1.747 2.058 +18% 
Ciney 503 1.618 1.802 2.185 2.403 2.359 2.459 2.488 
Waals Gewest 

 
14.594 16.038 16.529 16.773 17.600 17.890 21.863 +22% 

Totaal België 
 

58.831 63.488 63.469 65.220 67.230 67.784 80.209 +18% 

Bron: vzw VNOC / www.crematie.be 
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4 Procedures en vergunningen 
 
 
Sinds het Arrest van de Raad van State van 1 maart 2018 omtrent de 
omgevingsvergunning van UITZICHT is definitief uitgemaakt dat het crematorium 
zijn diensten aanbiedt op een milieutechnisch en maatschappelijk verantwoorde 
manier, en dat met alle nodige en rechtsgeldige vergunningen. 
 
De milieuvergunning, inmiddels “omgevingsvergunning”, liet een maximum aantal 
crematies toe tot 4.000 crematies per jaar. In de eerste maanden van de covid-
19-pandemie werd al snel duidelijk dat de oversterfte danige proporties aannam 
dat het plafond van 4.000 crematies zou kunnen bereikt worden in de loop van 
oktober/november 2020. Teneinde onze dienstverlening te kunnen verzekeren, 
zeker tijdens een pandemiecrisis, besliste de raad van bestuur om een 
gemotiveerde aanvraag in te dienen tot uitbreiding van het maximum-quotum 
naar 4.800 crematies. Om ook in de toekomst enige buffer te behouden, werd 
deze uitbreiding aangevraagd voor de volle resterende duurtijd van de 
milieuvergunning, i.e. tot 2028. 
De gevraagde wijziging van de omgevingsvergunning werd goedgekeurd door de 
deputatie op 10 september 2020. Om totaal onbegrijpelijke redenen, zeker 

tijdens een corona-pandemie, hebben drie omwonenden op 16 oktober 2020 
beroep aangetekend tegen deze vergunningswijziging. Hierdoor werd de 
beslissing geschorst, en kwam het plafond van 4.000 crematies onvermijdelijk in 
zicht. 
 
De Vlaamse overheid, op initiatief van Minister Zuhal Demir, heeft de 
noodsituatie erkend en aan het Vlaams parlement een nooddecreet voorgelegd. 
Dit liet uitzonderlijk een uitbreiding met +20% toe van het bestaande 
vergunningsplafond voor 2020. Met deze noodoplossingen konden de Vlaamse 
crematoria ook tijdens de tweede coronagolf hun dienstverlening verzekeren. Op 
18 november 2020 heeft UITZICHT de kaap van 4.000 crematies overschreden. 
Eind 2020 verzorgden we in totaal 4.708 crematies. 
 
Inmiddels heeft de Vlaamse overheid het beroep behandeld tegen de verhoogde 
omgevingsvergunning. Op 22 februari 2021 heeft Minister Demir het beroep 
afgewezen en het nieuwe quotum van 4.800 crematies definitief bevestigd. 

 



 
_________________________________ 
Psilon Jaarverslag 2020 

22 

5 Netwerking en krachtenbundeling 
 

5.1 Vzw VNOC - Vlaamse openbare crematoria 
De vzw VNOC, Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria in Vlaanderen en 
Brussel, bundelt sinds 2015 de krachten van de intergemeentelijke verenigingen 
en steden die een crematorium beheren in Vlaanderen. Met de recente 
aansluiting van het stadsbestuur Brugge zijn nu alle Vlaamse 
crematoriumbeheerders toegetreden tot deze vzw. 
Doorheen een regelmatige afstemming en doorheen het samen opzetten van 
projecten streeft VNOC ernaar om een gezamenlijk beleid uit te tekenen voor de 
openbare crematiediensten in Vlaanderen. 

In 2020 ging de belangrijkste aandacht naar de organisatie van onze meest 
dringende zorgverlening in het kader van de corona-pandemie. De vzw VNOC 
trad daarbij op als het rechtstreekse aanspreekpunt voor de diensten van de 
Vlaamse overheid en voor de ondernemersgroepen in de uitvaartsector, inzake 
de crisisaanpak van de lijkbezorging en organisatie van afscheid en crematie. 
 
 

 

5.2 Afstemming met West-Vlaamse crematoria 
Ook binnen West-Vlaanderen zijn de contacten versterkt met het nieuwe 
intergemeentelijke crematorium in Oostende en met de crematoriumdiensten 
van de stad Brugge.  
Vanuit UITZICHT werden we regelmatig met raad en daad betrokken bij de bouw 
en voorbereiding voor de operationele opstart van crematorium Polderbos 
(Oostende). De eerste crematie wordt er uiteindelijk verzorgd op 8 maart 2021. 

Ook met de betrokken stadsdiensten van Brugge stemden we regelmatig af 
omtrent praktische procedures, onder meer inzake de maximalisering van 
crematiecapaciteit tijdens de corona-crisis of inzake de facturatie aan 
uitvaartondernemers. 
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6 Maatschappelijk ondernemen 
steun aan goede doelen 

 
 
Ieder jaar besteedt Psilon een bedrag aan goede doelen. Dit bedrag omvat 
integraal de verkregen restwaarde uit de recyclage van metalen uit de 
crematieassen. Bij een crematie komen gemiddeld zowat 400 gram metaalresten 
vrij: prothesen en orthomedische implantaten, spijkers uit lijkkisten, soms ook 
minieme restjes edelmetalen. UITZICHT verwijdert alle metalen vakkundig uit de 
crematieassen, en laat deze verder selecteren en recycleren door het 
gespecialiseerde bedrijf Orthometals. Net als bij de andere Vlaamse crematoria 
schenkt UITZICHT de verkregen restwaarde uit deze recyclagemetalen integraal 
aan goede doelen.  
 
Het thuiszorgproject Koester van vzw Kinderkankerfonds is een vast weerkerend 
goed doel, en kreeg in het verleden al in totaal 129.086 euro steun. Ook dit jaar 

werd hen een dotatie toegekend van 20.000 euro. Daarnaast koos de raad van 
bestuur om drie vzw’s te doteren met een aanmoedigingssteun van 10.000 euro: 
vzw Boven de wolken (Sterrenkindjes), vzw Ouders van verongelukte Kinderen 
(SAVE) en vzw Berrefonds (Koesterhuis Kortrijk). Elke geselecteerde vzw heeft een 
vrijwilligerswerking die aansluit bij thema’s ziekte, overlijden en rouwverwerking 
en kinderen, en hebben een lokale werking en impact in het werkgebied van 
Psilon.  
Het saldo van 24.559 euro wordt opgenomen in een eigen fonds voor 
maatschappelijke projecten, bestemd voor eigen initiatieven in het kader van 
rouwverwerking, troost en kunst. 
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JAARREKENING 
 
 
 
 
 



 
_________________________________ 
Psilon Jaarverslag 2020 

25 

Jaarrekening per 31 december 2020 
 
De jaarrekening 2020 wordt in een apart document neergelegd. 
 
Hieronder vindt u een vereenvoudigde voorstelling van balans en resultatenrekening 2020 
 
ACTIVA 2019 2020 PASSIVA 2019 2020 
	   	 	 	 
VASTE ACTIVA 6.929.893 6.957.283 EIGEN VERMOGEN 4.351.452 4.783.380 
Materiële vaste Activa 6.929.893 6.957.283 Kapitaal 2.122.900 2.122.900 

Terreinen en gebouwen 6.482.847 6.452.630 Wettelijke Reserve 212.290 212.290 
Installaties machines en uitrusting 451.317 456.383 Overgedragen verlies 582.110 1.112.502 

Meubilair en rollend materieel 49.729 48.270 Kapitaalsubsidies 1.434.152 1.335.688 
Activa in aanbouw 0 0 	 	 	 

	 	  	 	 	 
VLOTTENDE ACTIVA 1.797.728 1.869.761 VOORZIENINGEN RISICO'S & KOSTEN 76.460 114.690 
Voorraden 14.308 30.682 	 	 	 
Vorderingen op ten hoogste één jaar 323.074 322.839 SCHULDEN 4.299.709 3.928.975 
Overige vorderingen 8.363 289 Leningen op meer dan één jaar 3.670.191 3.337.660 
Geldbeleggingen 0 0 Schulden op ten hoogste één jaar 546.914 591.315 
Liquide Middelen (bank / kas) 1.250.489 1.496.369 binnen het jaar vervallen leningen 356.719 332.531 
Overlopende rekeningen 23.098 19.582 handelsschulden 109.261 129.758 
   bezoldigingen en sociale lasten 80.934 70.391 
   Overlopende rekeningen 82.605 58.635 
      
Totaal activa 8.727.621 8.827.045 Totaal passiva 8.727.621 8.827.045 
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PSILON: jaarresultaat 2020 - vereenvoudigde voorstelling 
 
	 RESULTAAT 2019 RESULTAAT 2020 

aantal crematies 3.876 4.708 
aantal uitvaartdiensten 438 552 

aantal koffietafels (pers.) 5.422 2.423 
	 	 	 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN 	 	 
Omzet crematies 1.896.113 2.309.629 
Omzet uitvaartdiensten 94.837 116.412 
Omzet diverse (ashouders, koelcel, zee-urnen) 21.644 26.773 
Omzet catering onthaalgebouw 96.694 51.905 
Opbrengsten metaalrecuperatie 44.745 74.559 
Diverse bedrijfsopbrengsten en subsidies 2.046 3.312 

subtotaal bedrijfsopbrengsten 2.156.079 2.582.590 
BEDRIJFSKOSTEN 	 	 
Grondstoffen en Handelsgoederen -74.355 -76.944 
       handelsgoederen: urnen, steentjes, muziek, kaarsjes, edm -36.683 -56.119 
       handelsgoederen: catering onthaalgebouw -37.672 -20.825 
Diensten en Diverse goederen -487.685 -560.362 
       administratiekosten (drukwerk, PTT, burotica, div. werkingskosten,…) -60.751 -65.303 
       kosten lokalen (erfpacht, verzekeringen, apparatuur, klein gerief...) -30.498 -39.631 
       kosten informatica -21.695 -14.884 
       informatie en communicatie -2.186 -5.956 
       partnerschappen/netwerking (VNOC, VVSG, ...) -6.884 -6.348 
       kosten energie -83.115 -75.677 
       gebouw onderhoud en kleine werken/investeringen -47.743 -85.721 
       technische installaties: onderhoud, herstellingen, vervangingsinvesteringen -126.811 -170.958 
       externe opdrachten (IT, accountancy, advocaten, milieubureau, erediensten) -70.160 -73.762 
       PR en onthaalkosten ondernemers & families -10.198 -7.534 
       bestuurskost (bestuurders, RSVZ, revisor, statutaire kosten) -27.645 -14.587 
Personeelskosten -721.504 -779.749 
       bezoldigingen, RSZ, groepsverzekering -648.931 -718.954 
       bezolding externen/interim/studenten/PWA -43.108 -32.839 
       div. personeelskosten (selecties, verzek., reiskosten, werkkledij, e.d.) -29.465 -27.956 
Diverse Bedrijfskosten -54.381 -71.824 
       steun goed doel (vanuit fonds recuperatie metaalresten) -44.745 -50.000 
       andere bedrijfskosten (waardeverminderingen & minwaarden) -9.635 -21.824 

subtotaal bedrijfskosten vòòr afschrijvingen -1.337.926 -1.488.879 
	 

  

BEDRIJFSRESULTAAT vòòr AFSCHRIJVINGEN  818.154 1.093.712 
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	 RESULTAAT 2019  RESULTAAT 2020  
Afschrijvingen -497.395 -510.618 
voorzieningen grote techn. onderhoudsinvesteringen  -38.230 -38.230 
	 	 	 
BEDRIJFSRESULTAAT 282.528 544.864 
	 	 	 
FINANCIËLE OPBRENGSTEN 99.233 100.056 
FINANCIËLE KOSTEN (Intresten leningen) -123.436 -113.931 
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	 0 0 
UITZONDERLIJKE KOSTEN -2.228 -466 
	 	 	 

WINST/VERLIES BOEKJAAR 
+256.097 +530.523 

WINST/VERLIES na BELASTING +256.050 +530.392 
OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES (gecumuleerde reserves)  +582.110 +1.112.502 
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 
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Verslag van de Commissaris 
 
 
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING ‘INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR 
CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-WEST-VLAANDEREN’ AFGEKORT ‘PSILON’ OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2020 
(RPR GENT, AFDELING KORTRIJK, BTW BE 874.649.790) 
 
 
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de opdrachthoudende vereniging Psilon (de “Vereniging”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit 
bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar. 
 
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 8 juli 2020, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons 
mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022. Wij hebben de wettelijke controle van 
de jaarrekening van de Vereniging uitgevoerd gedurende 16 opeenvolgende boekjaren. 
 

6.1 Verslag over de jaarrekening • Oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de 
Vereniging, die de balans op 31 december 2020 omvat, alsook de 
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, 
met een balanstotaal van € 8.827.044,60 en waarvan de resultatenrekening 
afsluit met een te bestemmen winst van het boekjaar van € 530.391,96. 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en 
de financiële toestand van de Vereniging per 31 december 2020, alsook van haar 
resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming 
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Onze 
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in 
de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de 
jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die 
relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met 
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  
 

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vereniging 
de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het 

opstellen van de jaarrekening 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening 
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne 
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de 
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van 
fraude of van fouten. 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk 
voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vereniging om haar continuïteit 
te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die 
met continuïteit verband houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om 
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de Vereniging te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen 
realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de 

controle van de jaarrekening 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over 
de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat 
die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een 
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een 
controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van 
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich 
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang 
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van 
deze jaarrekening, beïnvloeden. 
 
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en 
normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in 
België na. Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de 
toekomstige levensvatbaarheid van de Vereniging, noch omtrent de efficiëntie of 
de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de 
Vereniging ter hand heeft genomen of zal nemen. 
 
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij 
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische 
instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden 
uit: 
 
• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een 

afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze 
risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van 
een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het 

gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg Is van fouten, omdat bij 
fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de 
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het 
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
Vereniging; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door 
het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen; 

• het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar Is, en het concluderen, op basis 
van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die 
significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de 
Vereniging om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat 
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden 
om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze 
toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 
datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vereniging haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een 
getrouw beeld. 

 
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die 
wij identificeren gedurende onze controle. 
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6.2 Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de 
boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, het Decreet over het lokaal bestuur dd. 22 december 2017 en van 
de statuten van de Vereniging. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris 

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm 
(herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale 
controlestandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van 
materieel belang zijnde opzichten, bepaalde documenten die overeenkomstig de 
wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook 
de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze 
aangelegenheden uit te brengen. 

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die 
onverenigbaar zijn met de wettelljke controle van de jaarrekening verricht, en 
ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk 
gebleven tegenover de Vereniging. 

Andere vermeldingen 

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de 
boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing 
zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mee te delen die in 
overtreding met de statuten, het Decreet over het lokaal bestuur dd. 22 
december 2017 of, vanaf 1 januari 2020, het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen zijn gedaan of genomen. 

 
 

 
 
 
 
Opgemaakt te Sint-Niklaas, 
Op 26 maart 2021 
VGD Bedrijfsrevisoren BV Commissaris 
Vertegenwoordigd door  
 
(getekend) 
 
Nathalie Ponnet  
Bedrijfsrevisor 
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