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De ondervoorzitter van de raad van bestuur, Marc Vanwalleghem, zit de vergadering voor.

1

Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 24 februari 2021.

2
2.1

Cijfers
Weekstatistiek crematies jan-maart 2021

In januari-februari 2021 noteren we 883 crematies, waarvan 108 covid-geïmpacteerd.
We tellen ook 76 uitvaartdiensten, ofwel (slechts) 8,6% van de crematies.

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
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2.2

Crematies Psilon-gemeenten 2019-2020

Vorige bijeenkomst konden we de eerste cijfers presenteren van de crematies in UITZICHT versus de
overlijdens in de Psilon-aangesloten gemeenten. We hadden verwacht om nu de volledige cijfers te
kunnen geven van àlle crematies en overlijdens in deze gemeenten, dus inclusief de crematies in
Lochristi, Brugge, Frasnes. Dit is echter niet gelukt, omwille van ontbrekende gegevens van het
crematorium te Brugge.

3

Beroepsprocedure uitbreiding omgevingsvergunning

De raad van bestuur neemt kennis van het ministerieel besluit dd. 22/02/2021 waarin minister Z. Demir
de uitbreiding goedkeurt van het jaarlijks quotum van crematies.
De beroepstermijn bij de raad voor vergunningsbetwistingen loopt nog tot 24 april 2021.

4

Voorbereidingen Algemene Jaarvergadering

4.1

Vaststellen agenda

De raad van bestuur stelt de agenda vast voor de algemene jaarvergadering.
Datum

woensdag 16 juni 2021 om 19u30

Plaats

ontmoetingszaal Horizon (voor zover de covid-richtlijnen dit toelaten)

Agenda

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2020:
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris

4.2

2.

Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2020

3.

Kwijting van bestuurders en commissaris

4.

Vaststelling vervanging raadgevend bestuurder (voordracht door GR Anzegem)

Ontwerp jaarverslag 2020

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarverslag 2020 goed. Dit jaarverslag wordt ter bekrachtiging
overgemaakt aan de vennoten-gemeenten.
4.3

Ontwerp jaarrekening 2020

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarrekening 2020 goed. Deze jaarrekeningen worden ter
bekrachtiging voorgelegd aan de vennoten-gemeenten en de algemene vergadering.
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4.4

Informatieverspreiding/communicatie naar de gemeenteraden

Rekening houdend met de actuele beperkingen omwille van de covid-richtlijnen zal de communicatie
omtrent de jaarvergadering grotendeels via digitale media moeten gebeuren:
•

Digitale informatievergadering voor de gemeenteraadsleden (27/04>07/05), met ingesproken PPTpresentatie + chatfunctie.

•

Publicatie van alle agendadocumenten op website Psilon

•

Beknopte toelichtingsnota aan de in functie van presentatie op gemeenteraden

5
5.1

Organisatie / werking
Stopzetten facturatie aan families

De facturatie van een crematie gebeurt bij voorkeur via de uitvaartonderneming. Het is deze ondernemer
die de crematie ‘bestelt’, en bijgevolg ook verantwoordelijk is voor de afhandeling/afrekening. Wij hebben
juridisch gezien geen rechtstreekse zakelijke relatie met de familie van overledene.
Toch sturen wij nog zowat 6% van de crematiefacturen op vraag van de uitvaartondernemer rechtstreeks
door naar de betrokken familie. Dit stelt evenwel geregeld incasso-problemen.
Deze maand beslist de gemeenteraad Brugge om vanaf 15 april 2021 voor het crematorium van Brugge
geen facturatie aan familie meer toe te laten. Ook het nieuwe crematorium in Oostende zal enkel
factureren aan de uitvaartondernemer. Net zoals bij de collega’s van Oost-Vlaanderen.
De raad van bestuur gaat akkoord om ook voor UITZICHT de facturatie aan families niet langer toe te
laten. Dit met ingang van 1 mei 2021. Hierdoor komen alle West- en Oostvlaamse crematoria solidair
naar buiten met eenzelfde aanpak inzake facturaties.
5.2

24/24 aflevering lijkkisten: eerste evaluatie

De 24/24-aflevering van lijkkisten, opgestart medio januari, is behoorlijk succesvol. Deze service biedt
meerdere logistieke voordelen voor zowel de uitvaartondernemer als voor onze werking. Denk bvb. aan
de vlotte opstart ’s ochtends en een efficiëntere inplanning doorheen de dag, of aan de veel mindere
drukte op onze dienstparking.
De voorziene 24/24-afhaling van urnen via de digitale urnenkast staat nog niet volledig op punt. Hier
moeten nog enkele software-aanpassingen gebeuren door Telloport. We hopen tegen 20 april de digitale
urnenafhaling te kunnen opstarten.
5.3

10 jaar UITZICHT: programmavoorstellen

De raad van bestuur bespreekt de eerste denkpistes voor een programma omtrent 10 jaar UITZICHT.
Dit vanuit volgende uitgangspunten:
- lustrumjaar = reeks activiteiten gespreid over een volledig jaar (17 okt 2021 – 16 okt 2022)
- verschillende doelgroepen bereiken doorheen verschillende activiteiten
- doorheen kunst en cultuur (zowel ‘niche’-kunst als populaire activiteiten)
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- streven naar samenwerkingen (kostendeling, groter bereik, gedeelde communicatie, …)

6

“Onument”: coronarouwplek / engagement Psilon

De raad van bestuur verneemt dat de site Hoog Kortrijk door Minister B. Somers geselecteerd werd voor
een eerste coronarouwplek in Vlaanderen. Het “Onument”, een grote cirkelvormige marmeren zitbank op
een betonnen sokkel, zal het bijzondere van de omgeving nabij het watervlak onderaan de begraafplaats
accentueren en zo uitnodigen tot bezinning en rust. Het ontwerp voor dit Onument is van de hand van
bureau Bas Smets.
UITZICHT ligt mee aan de basis van deze kandidatuur. Wij hebben het projectidee opgepikt op het Reveilherdenkingsmoment op 1 november, en hebben samen met de Stad Kortrijk onze interesse laten horen
bij Minister B. Somers. De Vlaamse overheid kent nu, met de selectie als eerste coronarouwplek, een
uitzonderlijke subsidie toe van 30.000 euro. We verwachten evenwel dat het gehele project zo’n 50.000
euro zal kosten (een definitieve kostenraming moet nog worden voorgelegd door de ontwerpers).
De raad van bestuur gaat akkoord met een financiële participatie vanuit Psilon/UITZICHT voor maximaal
10.000 euro, mits ook de stad Kortrijk minstens evenveel bijdraagt. Voor onze co-financiering kunnen we
putten uit het Fonds Maatschappelijke Projecten.

7
7.1

Bestellingen/offertes
Vernieuwing LED-plafondverlichting

In 2012 installeerden we een LED-plafondverlichting in de beide aula’s. Deze LED-verlichting van de
eerste generatie is inmiddels verouderd en vertoont reeds meerdere mankementen. De huidige LEDtechnieken zijn ook al heel wat meer stabiel en bieden meer regelmogelijkheden naar lichtkleur en
lichtsterkte.
De begroting 2020 voorzag een budget van 24.000 euro voor de algemene upgrading van de LEDplafondverlichting. We lieten een eerste studie maken, enkel voor de vernieuwing en upgrading van de
verlichting in de grote aula, door het lichtadviesbureau Chris Pype Licht bv. Dit bureau is gespecialiseerd
in lichtconcepten binnen architecturale en museale omgevingen. Licht bv komt met een voorstel t.w.v.
9.336,00 euro.
De raad van bestuur neemt kennis van het offertevoorstel en gaat akkoord. Alvorens evenwel definitief te
bestellen vraagt de raad bijkomend om meteen een integrale studie te maken voor de beide aula’s en de
inkomhal samen.
7.2

Audio-beeld-bedieningsplatform Liviau

Tot op heden gebeurt de muziek-, klank-, beeld- en lichtbediening in de aula’s vanop vier verschillende
devices, op drie verschillende plaatsen. We willen dit vereenvoudigen tot één geïntegreerd platform, zodat
de ceremonievoorganger zelf van aan het spreekgestoelte de volledige regie in handen kan nemen.
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Dit moet ook danig gebruiksvriendelijk zijn zodat ook externe voorgangers zonder extra hulp hun
afscheidsdienst kunnen voorgaan.
Het Liviau-platform beantwoordt aan de gevraagde specificaties. Dit platform wordt verdeeld door de
firma APEX en is ook steeds meer in gebruik bij uitvaartcentra in België, Nederland en Frankrijk. Onze
vaste audio-firma Play AV bevestigt dat het Liviau-platform kan geïntegreerd worden bovenop de
bestaande apparatuur en toestellen. Zij gaan daarvoor een samenwerking aan met APEX.
De offerteprijs voor de integratie van dit platform in onze beide aula’s bedraagt 26.498,60 euro (+BTW).
De raad van bestuur is niet overtuigd van dit voorstel, gezien de hoge kostprijs. Anderzijds bevestigt de
raad dat het nodig is om te investeren in up-to-date apparatuur, niet in het minst om marktconform te
zijn tegenover de nieuwe uitvaartaula’s. De raad vraagt om verder op zoek te gaan naar mogelijke
alternatieven.

8
8.1

Varia
Rondetafelgesprekken herziening Decreet Lijkbezorging

De rondetafelgesprekken in voorbereiding tot de herziening van het Decreet Lijkbezorging (zie ook verslag
vorige vergadering) zijn inmiddels afgerond. Kabinet en Administratie Binnenlands Bestuur verzamelen nu
de binnengekomen suggesties en standpunten, om daarmee een voorontwerp van decreet op te maken.
Dit zal dan verder voorgelegd worden aan de Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaamse Parlement.
8.2

Opstart crematorium Polderbos

Het nieuwe crematorium Polderbos in Oostende is op 9 maart 2021 operationeel gestart met het
verzorgen van crematies. Naar verluidt tellen ze een 25 à 30-tal crematies per week. Het is nu nog te
vroeg om de reële impact op onze werking te kunnen inschatten.
8.3

Warmtenet KULAK – aanvraag omgevingsvergunning

Naar aanleiding van het bekendmaken (affichering) van de aanvraag tot omgevingsvergunning is het
warmtenetproject meermaals in de lokale media gekomen. We hopen om in de loop van de zomer 2021
de werken te kunnen laten uitvoeren zodat we tegen het volgende stookseizoen effectief warmte kunnen
leveren aan de KULAK. Maar eerst moet dus nog de omgevingsvergunning goedgekeurd zijn, en moet ook
de KULAK nog zijn engagement definitief bevestigen. Dit laatste is niet altijd evident, nu de lage gasprijs
elk ecologisch alternatief financieel in het nadeel stelt.

9

Rondvraag

nihil
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10

Volgende vergadering
woensdag 28 april 2021 om 18u00
digitale vergadering via Google-Meet

Jan Sabbe

Eliane Spincemaille

directeur

voorzitter

secretaris RvB
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