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Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 15 sept 2021.

2
2.1

Cijfers
Weekstatistiek crematies januari-september 2021

In de periode januari-augustus 2021 noteren we 3.324 crematies, waarvan 167 covid-geïmpacteerde
overledenen. De voorbije drie maanden waren nagenoeg covid-vrij.
We tellen ook 332 uitvaartdiensten, ofwel 10,0% van de crematies.
Door de corona lock-down is er geen enkele koffietafel kunnen doorgaan tot 9 juni 2021. Sindsdien
verzorgden we 39 koffietafels.

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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3

Procedures
Bemiddelingsoverleg actiecomité Samen Sterk

De voorzitter geeft verslag over het overleg met een delegatie van het actiecomité Samen Sterk, op
17/09/2021 in het kantoor van Publius.
Namens Psilon namen voorzitter Eliane Spincemaille, bestuurder Tiene Castelein en directeur Jan Sabbe
deel aan dit overleg.
Uit het overleg kwamen enerzijds vragen naar voor inzake toekomstige procesinnovaties en
milieutechnische verbeteringen, en anderzijds een vraag naar een financiële geste voor een goed doel.

4

Organisatie / werking

4.1

Covid-ontwikkelingen

De recentste COVID-richtlijnen bevestigen de versoepelingen van vorige maand.
In onze aula’s is enkel nog een mondmasker verplicht.
In zaal Horizon kan het publiek vrijuit consumeren. De bediening blijft met mondmasker op. De zaal wordt
beperkt tot één familiegroep tezelfdertijd.
4.2

10 jaar Uitzicht: lijst aanwezigen

De raad van bestuur neemt kennis van de lijst van aanmeldingen voor de lustrumviering op zondag 17
oktober 2021.

5

Voorbereidingen Buitengewone Algemene Vergadering - programma 2020

5.1

Vaststelling agenda BAV 15-12-2021

De raad van bestuur stelt de agenda vast van de Buitengewone Algemene Vergadering, die plaats vindt
op woensdag 15 december 2021 om 19u00 in zaal Horizon.
Agenda:

5.2

-

Vaststelling werkprogramma 2022

-

Vaststelling begroting 2022
Ontwerp Werkprogramma 2022

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp werkprogramma 2022 en keurt dit goed.
Deze stukken worden voorgelegd aan alle gemeenteraden, en worden tevens gepubliceerd bij de
bestuursdocumenten op de website van psilon.
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5.3

Ontwerp Begroting 2022

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van begroting 2022. Deze omvat de begroting van
investeringsbegroting en anderzijds de resultatenbegroting.
De raad van bestuur keurt de ontwerpbegroting goed. De raad stemt ook in met een indexering van de
diensttarieven voor crematies (zie hieronder)
De begrotingsstukken worden voorgelegd aan alle gemeenteraden, en worden tevens gepubliceerd bij de
bestuursdocumenten op de website van psilon.
5.4

Indexering tarieven crematies

In het licht van de begroting 2022 stelde zich de vraag naar een prijsaanpassing voor de crematies. Het
huidige basistarief bedraagt 515 euro/crematie. Dit tarief is onveranderd gebleven sinds januari 2018.
In de voorbije vier jaar is de index van consumptieprijzen toegenomen met ca. 7,3% (of 38 euro per
crematie). Ook onze werkingskosten nemen sterk toe, onder meer door de zeer grote stijging van de
energiekosten in het voorbije jaar (x 250%) en door de baremieke toenames en indexeringen van de
loonkosten.
De raad van bestuur gaat akkoord met een prijsindexering voor de crematies van +20 euro vanaf 1
januari 2022. Behoudens uitzonderlijke evoluties zal deze prijs zal vastgehouden worden voor drie jaar.

6
6.1

Personeel
Corona-premie

Het K.B. van 21 juli 2021 stelt de regels en modaliteiten vast voor een coronapremie. Deze heeft als doel
om ondernemingen in 2021 waar tijdens de coronacrisis bijzondere prestaties zijn verricht, de
mogelijkheid te geven om een eenmalige premie tot maximum 500 euro toe te kennen, in de vorm van
een consumptiecheque.
De raad van bestuur beslist tot het toekennen van deze éénmalige coronapremie aan alle werknemers van
Psilon/Uitzicht, conform het K.B. van 21 juli 2020.
Met deze premie wil de raad van bestuur zijn bijzondere erkentelijkheid tonen voor het team van
Psilon/Uitzicht dat vaak in moeilijke en onzekere omstandigheden het hoofd heeft geboden aan de
opeenvolgende COVID-crisissen. Dit zowel bij de technische verzorging van de crematie van covidgeïmpacteerde overledenen, als bij de emotionele zorg voor families die in bijzondere omstandigheden
een afscheid moesten organiseren van hun dierbare.
Zoals wettelijk voorzien zullen we over de toekenning van deze coronapremie het akkoord vragen van de
drie erkende vakorganisaties.
6.2

Verkenningen fietsleasing/bedrijfsaankoop

Conform het B.V.R. van 12 maart 2021 kunnen nu ook openbare besturen, in navolging van de private
bedrijven, vormen van huurkoop van (elektrische) fietsen organiseren voor hun werknemers. Dergelijke
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huurkoop-formules blijven a priori een investering van de individuele medewerker. Deze kan evenwel zijn
huurkoop laten verrekenen met de eindejaarstoelage of met de maandelijkse fietsvergoeding.
De raad van bestuur is principieel akkoord om een vorm van gegroepeerde huurkoopformule aan te
bieden aan de medewerkers. Er wordt nog verder onderzocht of dit best als fietsleasing dan wel als
bedrijfsaankoop zal worden georganiseerd.

7
7.1

Varia
Groepsvorming uitvaartondernemingen

Sinds enkele jaren is er een versnelde groepsvorming bezig onder de uitvaartondernemingen. Deze
worden benaderd door investeringsgroepen om hun zelfstandige onderneming over te nemen en in te
brengen in een groepering. De groep Dela bestaat al lang. Sinds een drietal jaar is ook de groep Sereni
sterk opgekomen, met o.m. 7 overnames binnen ons werkgebied. Op de uitvaartbeurs Funeral Expo (2
okt 2021) vernamen we het bestaan van een derde groepering, Ginkgho Funerals.
7.2

“Openba(a)r” – informatievergadering voor gemeenteraadsleden

Op donderdag 21 oktober gaat de gemeenschappelijke informatievergadering door voor de
gemeenteraadsleden, op initiatief van 6 intergemeentelijke of regionale organisaties. Psilon staat deze
keer in voor de organisatie en voor de kosten van catering en zaalhuur.
7.3

“De Koffietafel” – poëzieproject rond Paul Snoek

Op 7 november 2021 zijn we gastlocatie voor een poëzielezing “De Koffietafel – Paul Snoek” uigaande van
de vzw Vonk & Zonen en de Bib Kortrijk.
In zaal Horizon bieden we een koffietafel aan aan een 50-tal aanwezigen.

8

Rondvraag

nihil

9

Volgende vergadering

woensdag 15 december 2021 om 18u00
in zaal Horizon
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Jan Sabbe

Eliane Spincemaille

directeur

voorzitter

secretaris RvB
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