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Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering dd. 28 april 2021.

2
2.1

Cijfers
Weekstatistiek crematies januari-mei 2021

In januari-mei 2021 noteren we 2.007 crematies, waarvan 159 covid-geïmpacteerde overledenen.
We tellen ook 189 uitvaartdiensten, ofwel 9,4% van de crematies.
Door de corona lock-down is er nog geen enkele koffietafel kunnen doorgaan in 2021. De eerste
koffietafels kunnen opnieuw worden aangeboden vanaf 9 juni 2021.

PSILON - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opdrachthoudende vereniging
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2.2

Cijfers Oostende – Brugge - Kortrijk

Het nieuwe crematorium te Oostende is ondertussen een drietal maanden operationeel. De eerste cijfers
tonen aan dat de impact van dit crematorium op UITZICHT vrij beperkt is. In de voorbije drie maanden
nam Oostende met 341 crematies zowat 12,3% van de Westvlaamse crematies voor zich. Het
crematorium van Brugge staat in voor 47,1% van alle WVL crematies (- 10,8%) en crematorium
UITZICHT realiseert 40,6% (- 1,50%).
2.3

Financiële tussenstand rekeningen per 30/04/2021

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de tussenresultaten per 30/04/2021.
We realiseerden een voorlopig resultaat van + 212.695 euro, of 53.733 euro minder dan in zelfde periode
vorig jaar. Dit verschil heeft alles te maken met een minder aantal crematies (-8%) ten opzichte van
vorig jaar (eerste coronapiek in april 2020).
Alle ratio’s blijven gunstig, met onder meer een verdere afname van de schuldgraad naar 4,3% en een
ratio personeelskost/omzet van 31,4%.

3
3.1

Procedures
Contacten actiecomité Samen Sterk

Namens de raad van bestuur werd op 29 april 2021 onze bereidheid bevestigd om te luisteren naar de
bekommernissen van het actiecomité Samen Sterk omtrent goede nabuurschap en milieutechnische
kwaliteiten. We stelden ook duidelijk dat er niet kon gesproken worden over enige financiële
tegemoetkoming.
Sindsdien hebben we niets meer vernomen van dit actiecomité.

4
4.1

Organisatie / werking
COVID-ontwikkelingen

Conform de nieuwste COVID-regels kunnen we nu tot 100 gasten toelaten in een uitvaartdienst in de aula
en tot 40 aanwezigen bij een koffietafel. Vanaf augustus zullen deze aantallen nog verhogen,
respectievelijk max. 180 en 50 gasten.
Zowel in de aula als in Horizon is een CO2-meting aanwezig.
4.2

10 jaar UITZICHT: programmavoorstellen

De raad van bestuur bespreekt de verder ontwikkelde voorstellen voor een programma omtrent 10 jaar
UITZICHT.
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De raad van bestuur gaat akkoord met het voorgestelde programma voor het lustrummoment op
17/10/2021 en voor een reeks belevingsactiviteiten doorheen het 10de jaar. De raad gaat akkoord dat
deze tiende verjaardag open bekendgemaakt mag worden, uiteraard op een passende, serene wijze. We
moeten deze verjaardag creatief aangrijpen om meer mensen te bereiken.
4.3

Facturaties aan familie

De raad van bestuur neemt kennis van een schrijven van advocaat S. Timmerman gericht aan de VNOC
waarin hij kritisch uithaalt naar de West- en Oostvlaamse crematoria omwille van het niet langer toelaten
van facturatie aan familie. De raad neemt ook kennis van het antwoord vanuit IGS Westlede die de
argumentatie van S. Timmerman weerlegt.
Binnen UITZICHT hebben we geen enkel probleem ervaren met de nieuwe facturatieregeling. De weinige
uitvaartondernemers die geregeld aanstuurden op facturatie aan familie hebben zich snel ingepast in de
nieuwe regeling. De meeste uitvaartondernemers werken nu met gedomicilieerde betalingen.
De raad sluit zich aan bij het antwoord van IGS Westlede, en oordeelt dat het niet nodig is om nog
bijkomend te reageren op de brief van S. Timmerman.

5
5.1

Bestuurlijk kader – decreet lijkbezorging
Voorstel brief aan minister Somers

De raad van bestuur bespreekt een ontwerp van schrijven aan minister B. Somers, omtrent de
voorgenomen wijziging van het decreet op de lijkbezorging. Hier worden argumenten aangehaald tegen
de voorgenomen privatisering in de crematoria, tegen de reductie van de dienstverlening van crematoria
en voor de maatschappelijke betekenis van de crematoria.

6
6.1

Varia
Informatie aan gemeenteraden: digitale informatievergadering

In de week van 27 april – 4 mei is de digitale informatievergadering doorgegaan voor de
gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten.
Uit de webstatistieken blijkt dat slechts 44 ‘bezoekers’ de webpresentatie van Psilon hebben bekeken. Dit
is een beduidend lager cijfer dan bij de twee vorige edities. We vermoeden duidelijk een web-moeheid bij
de gemeenteraadsleden.
6.2

Federale coronapremie?

Via de media vernemen we het voornemen van de regering om een premie tot bruto 500 euro/werknemer
toe te staan binnen die ondernemingen die niettegenstaande de COVID-moeilijkheden toch actief en
financieel gezond konden blijven.
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We wachten nog het Ministerieel Besluit af, alvorens te kunnen evalueren of deze premie mogelijks van
toepassing kan zijn voor de UITZICHT-medewerkers.
6.3

Inhuldiging “Onument”

Volgende zondag 20 juni 2021 wordt om 11u00 het Onument ingehuldigd, in aanwezigheid van Vlaams
minister B. Somers.
De volledige raad van bestuur van Psilon werd tevens uitgenodigd.
6.4

Alcatraz Metal Fest en Kamping Kitsch

In de maand augustus gaan alweer twee mega-evenementen door op de terreinen achter het
sportcentrum Lange Munte.
Op vrijdag-zaterdag-zondag 13-14-15 augustus 2021 verwacht Alcatraz Metal Fest tot 12.000 metalfans.
Op zaterdag 21 augustus 2021 worden tot 15.000 aanwezigen verwacht op Kamping Kitsch.
Door de grote publieksopkomst in de omgeving van UITZICHT en de parking Lange Munte, en door de
extra geluidslast zien we ons genoodzaakt om onze ceremoniewerking op die dagen op te schorten. We
zullen wel extra afscheidsdiensten aanbieden op maandag.
6.5

Studiebezoek raad van bestuur

Het op 1 juli 2021 voorziene studiebezoek kan omwille van de vele coronarestricties nog niet doorgaan.
We doen een nieuwe poging op donderdag 26 augustus 2021.
6.6

Warmtenet KULAK/BeauVent

Het partnerschap met KULAK en BeauVent omtrent de realisatie van een warmtenet wordt enigszins
gewijzigd. Dit op vraag vanuit KULeuven. Cvba BeauVent zal niet langer instaan voor de investeringen,
maar beperkt zijn rol tot technische begeleiding en engineering. KULAK zal zelf de investeringsfinanciering
op zich nemen. Dit betekent ook een aangepaste subsidieaanvraag.
Door deze koerswijziging treedt (alweer) enige vertraging op in dit project. De finale realisatie mag nu
verwacht worden tegen de zomer 2022.
6.7

Crematorium Hasselt

We vernemen dat de Stad Hasselt het Hasseltse crematorium heeft overgenomen van de private groep
Dela. Hierdoor is dit crematorium nu 100% in openbare handen.
6.8

Sereni-groep

We vernemen dat uitvaartondernemer Deseyne (Harelbeke) is toegetreden tot de uitvaartgroep Sereni.
Hierdoor zijn in het Kortrijkse reeds 7 ondernemingen overgenomen door deze uitvaartgroep. Sereni staat
inmiddels in voor ca. 16% van alle crematies in UITZICHT.
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7

Afscheid raadgevend bestuurder

Ingevolge de statutaire bepalingen eindigt het mandaat van Caroline Seynhaeve als raadgevend
bestuurder bij de algemene jaarvergadering van vandaag.
De voorzitter dankt Caroline voor haar constructieve inzet in de voorbije twee jaar.
Ook Caroline dankt de collega’s binnen de raad van bestuur voor de open en enthousiaste samenwerking.

8

Rondvraag

nihil

9

Volgende vergadering
woensdag 15 september 2021 om 18u00
in zaal Horizon

Jan Sabbe

Eliane Spincemaille

directeur

voorzitter

secretaris RvB
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