
Jaarverslag 2019



  Crematoria Antwerpen I Turnhout I Lommel2



  Crematoria Antwerpen I Turnhout I Lommel3

Voor u ligt het zevende jaarverslag van PONTES 
waarin wij u een beeld schetsen van de activiteiten en 
resultaten van het jaar 2019.  Vorig jaar was voor 
PONTES een overgangsjaar, waar in wi j de 
bestuursperiode 2013-2018 hebben afgesloten en 
nieuwe bestuurders hebben verwelkomd.  Van dit 
jaarverslag maken wij daarom graag gebruik om u de 
nieuwe raad van bestuur voor te stellen.


De werkzaamheden van de raad van bestuur startten 
in maart 2019 en de nieuwe bestuurders werden aan 
de hand van de vorig jaar gepubliceerde evaluatienota 
wegwijs gemaakt in de evoluties binnen de 
uitvaartsector en de uitdagingen waar PONTES voor 
staat in het komende decennium.  Elk thema werd 
grondig bestudeerd en afgewogen om te komen tot 
verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van 
PONTES.  Verder in dit verslag vindt u een 
samenvatting van het ondernemingsplan waarin de 
strategie voor de komende jaren volledig werd 
beschreven.


De statistieken voor 2019 tonen aan dat het aantal 
crematies nagenoeg stabiel is gebleven ten opzichte 
van het vorige jaar.  In 2019 is het sterftecijfer licht 
gedaald (- 2,52%) en is het aantal crematies in alle 
landsgedeelten nauwelijks gestegen.  Dat is op zich 
opmerkelijk, omdat alle bevolkingsprognoses uitgaan 
van een stijging van de bevolking en dus ook van het 
sterftecijfer.  Bovendien werden er recent twee nieuwe 
crematoria geopend (Aalst en Lommel).  


In het algemeen kende alle activiteiten een lichte 
dalende trend, met uitzondering van het crematorium 
Stuifduin waar er wel een uitgesproken groei is.  
Opvallend is daar vooral de ontwikkeling van de 
uitvaartmaaltijden.  De statistieken verderop in dit 
jaarverslag geven u daar een gedetailleerd beeld van.


In het financieel verslag belichten we de financiële 
resultaten van PONTES.  Ondanks de stabilisering 
van de activiteiten, is de omzet licht gestegen.  Het 
financieel resultaat is eveneens gestegen, ondanks de 
toename van de afschrijvingen en de leningslasten na 
de aanzienlijke investering in onze nieuwe vestiging.  
Dit is vooral te verklaren doordat we de werkings- en 
personeelsuitgaven zo goed mogelijk trachten te 
beheersen.


Kortom, met dit jaarverslag heeft u als lezer een goed 
beeld van onze activiteiten en werking in 2019.  Graag 
bedank ik alle medewerkers voor hun bijdrage aan 
deze resultaten, alsook de partners voor de fijne 
samenwerking.


Carine Leys 
voorzitter PONTES

VOORWOORD
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NIEUWE SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN

Decreet Lokaal Bestuur


Op 22 december 2017 keurde het Vlaams parlement 
het nieuwe decreet over het lokaal bestuur goed, 
waarin ondermeer de werking van de inter 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt 
geregeld.  Deze nieuwe regelgeving, die een 
behoorlijke impact heeft op de organisatie en de 
werking van de bestuursorganen en van het 
administratief toezicht, trad voor de intergemeentelijke 
verenigingen in werking op 1 januari 2019.  Ter 
voorbereiding daarvan werden in 2018 reeds de 
statuten van PONTES gewijzigd en gepubliceerd.


Om de zes jaar moet volgens voormeld decreet de 
samenstelling van de bestuursorganen worden 
v e r n i e u w d .  N a d a t i n o k t o b e r 2 0 1 8 d e 
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden, werden 
begin januari 2019 de nieuwe gemeenteraden 
geïnstalleerd.  De gemeenteraden van de gemeenten 
die aandeelhouder zijn van PONTES duiden 
vervolgens een aantal afgevaardigden aan die de 
gemeenten zullen vertegenwoordigen in de algemene 
vergadering.  Daarnaast mogen de leden-gemeenten 
ook een aantal gemeenteraadsleden voordragen, die 
deel zullen uitmaken van de raad van bestuur.


Het decreet over het lokaal bestuur heeft niet alleen 
het directiecomité afgeschaft, maar heeft ook het 
maximum aantal leden van de raad van bestuur 
drastisch terug geschroefd.  Concreet bestaat de raad 
van bestuur van PONTES voortaan uit 15 effectieve 
leden en één lid met raadgevende stem.  De raad van 
bes tuu r hee f t t evens een voo rz i t t e r, een 
ondervoorzitter en een secretaris aangeduid.
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Carine Leys - voorzitter 
Antwerpen

Tom De Boeck - ondervoorzitter 
Antwerpen

Tjerk Sekeris - secretaris 
Antwerpen

Nieuwe samenstelling raad van bestuur (2019-2024)
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Koen De Busser 
Turnhout

Lieven De Smet  
Schoten

Annemie Goris 
Lier

Lieselot Keymis 
Antwerpen

Jos Lodewijckx 
Mol

Ludwig Nietvelt 
Turnhout

Marleen Van den Eynde 
Kontich

Alexander Vandersmissen 
Mechelen

Linda Verlinden 
Antwerpen

Dirk Vanseggelen 
Pelt

Karel Wieërs 
Lommel

Tinne Wuyts 
Westerlo

Davy Put 
Peer 
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Nieuwe samenstelling algemene vergadering

De algemene vergadering van PONTES telt 58 aandeelhouders en de leden-gemeenten hebben de volgende 
personen afgevaardigd:

Deelgemeente Afgevaardigde Plaatsvervanger

Aartselaar Marijke Vandebroek Jan Can Der Heyden

Antwerpen Franky Loveniers -

Arendonk Rob Blockx Rik Nys

Baarle-Hertog Michiel Nooren Jeroen Raeijmakers

Balen Mien Vanden Broek Wim Wouters

Beerse Marc Veulemans Nancy Snels

Boechout Joost Derkinderen Willy Van Genechten

Bonheiden Luc De Weerdt Pascal Vercammen

Boom Francisco Sanchez Santos Tom Dewandelaere

Borsbeek Anita Van Den Bulk Lieselotte Lenaerts

Brasschaat Erwin Callens Dieter Heugebaert

Dessel Driss Zayou Ellen Broeckx

Edegem Rudi DIas Ellen Stevens

Geel Tom Corstjens Lea Neyens

Grobbendonk Alex Van Peer Gino Van Der Elst

Hamont - Achel Miel Sools Koen Boonen

Hechtel - Eksel Liesbeth Diliën Lutgarde Ceyssens

Heist op den Berg Eddy Goris Eric Verbist

Hemiksem Stefan Van Linden Nicky Cauwenbergs

Herentals Rutger Moons Patrick De Cat

Hoogstraten Pim Vanderlinden Herman Snoeys

Hove Marie Misselyn Tonia Van de Vyver

Hulsthout Hilde Van Looy Tania Vrindts
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Deelgemeente Afgevaardigde Plaatsvervanger

Kalmthout Gilles Delcroix Anita Van der Poel

Kapellen Peter Vanalme Vital Lambert

Kasterlee Bieke Van Ballaar Marleen Verbeek

Kontich Luc Abrams Wim Claes

Laakdal Gerda Broeckx Raf Moons

Leopoldsburg Benny Maes Jos Wouters

Lier Dirk Frans Jenny Van Damme

Lille Paul Verswyvel Tinne Peeters

Lommel Peter Luykx Kris Vanden Boer

Mechelen Vicky Vanmarcke Mats Walschaers

Meerhout Luc Lievens Cris Rutten

Merksplas Annie Verheyen -

Mol Peter Van Rompaey Anneleen Dom

Mortsel Jan Blommaert Erik Broeckx

Niel Dorien Dekkers Etienne Fransen

Olen Mario Verhaert Jan Verhaert

Oud-Turnhout Jan Sels Bob Coppens

Peer Liesbeth Diliën Ludgarde Ceyssens

Pelt Juul Vrolix Carine Van Gerven

Ravels Jozef Van Steen -

Retie Fonny Matthijs Luc Janssens

Rijkevorsel Stefan Maes Peter Janssens

Rumst Geert Antonio Axelle De Smet

Schoten Ilse Stockbrockx Katelijne Peeters

Stabroek Veerle Nonneman Ludo Reyntjens

Turnhout Paul Moelans Francis Stijnen

Vorselaar Sofie Rombouts Nele Wuyts

Vosselaar Inge Van Gorp Wim Weyns

Deelgemeente Afgevaardigde Plaatsvervanger

Westerlo Marie Michiels Laura Tops

Wijnegem Lieve Kelders Juul Liekens

Willebroek Ronny Somers Carine Praet

Wommelgem Ann Theys Alex Helsen

Zandhoven May Peeters Olivier Vertruyen

Zoersel Steven Laureyssens Rita Laureyssens

Zwijndrecht Denise Melis - De Lamper Danny Van Hove
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Code van goed bestuur


Bij het begin van deze nieuwe bestuursperiode is het 
decretaal verplicht om een code van goed bestuur voor te 
bereiden die moet goedgekeurd worden door de 
algemene vergadering.


Vermits dit de eerste keer is dat de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden dergelijke code van goed 
bestuur dienen op te stellen, hebben wij ons bij het 
ontwerp ervan gebaseerd op de aanbevelingen van het 
Instituut voor Bestuurders (GUBERNA), de Code Buysse 
III over Corporate Governance en op modellen van 
andere organisaties.


De algemene vergadering keurde op 19 juni 2019 een 
code van goed bestuur goed waarin de rol en 
verantwoordelijkheden van de raad van bestuur wordt 
beschreven, evenals de samenstelling van de organen, de 
vergoeding van de bestuurders, de informatie over het 
kapitaal, het systeem van interne controle en 
risicobeheersing en de evaluatie van de werking van de 
raad van bestuur.


De code van goed bestuur van PONTES is terug te 
vinden op de website.

BESTUURLIJKE ASPECTEN
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ONDERNEMINGSPLAN 2019 - 2024

Zoals elke intergemeentelijke vereniging heeft 
PONTES een balans opgemaakt van de voorbije zes 
jaren, die uitvoerig wordt beschreven in de 
evaluatienota 2013-2018.  Deze nota geeft een goed 
beeld van de evoluties in de uitvaartsector, maar ook 
van de ontwikkelingen die PONTES in deze periode 
heeft doorgemaakt.  Daarnaast beschrijft de 
evaluatienota de uitdagingen en vraagstukken, die 
PONTES te wachten staan.  Het ondernemingsplan 
biedt daarop een antwoord en geeft de richting aan 
die we met onze organisatie willen uitgaan.  Het 
traject dat wordt beschreven, moet PONTES de 
garantie bieden om ook in de komende jaren een 
stabiele en betrouwbare partner te blijven in de 
uitvaartsector.


Het ondernemingsplan bevat in een eerste gedeelte 
een toekomstbeeld waarin aan de hand van 
strategische doelstellingen en binnen het huidige 
decretale kader wordt aangegeven wat PONTES in 
het komende decennium wil realiseren.  Naast 
vertrouwde en herkenbare doelen, krijgen uitdagingen 
zoals ‘duurzaamheid’ en ‘samenwerking’ een centrale 
plaats in dat toekomstbeeld.  Om succesvol te zijn in 
deze domeinen moeten we onze gekende en 
vertrouwde manier van werken in vraag durven stellen 
en nagaan op we lke w i j ze PONTES haar 
ondersteunende rol verder kan uitbouwen.
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In het tweede deel wordt het operationeel plan beschreven. Daarin zitten een aantal fundamentele 
bijsturingen ten aanzien van het bestaande beleid.  De uitvoering van dit plan impliceert dat we anders gaan 
kijken naar onze vestigingen en de planning van onze activiteiten en dat sterker de focus zal worden gelegd 
op beleving, innovatie en duurzaamheid.  Het plan zet ook in op het verder versterken van het merk 
‘PONTES’.  Door een actievere en proactieve rol te spelen in tal van communicatie-kanalen willen we ons 
imago als betrouwbare en professionele partner meer belichten.


Het financieel plan vormt het laatste hoofdstuk van het ondernemingsplan.  Het is het sluitstuk waarin alle 
doelen, initiatieven en acties samen komen en vertaald worden in een financiële impact.  De tijdslijn geeft 
een indicatie wanneer bepaalde projecten en initiatieven aan bod zullen komen.


Zowel de evaluatienota 2013-2018 als het ondernemingsplan 2019-2024 werden goedgekeurd door de 
algemene vergadering op 18 december 2019.
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CIJFERS EN STATISTIEKEN

Aantal crematies
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Aantal crematies

In België
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Aantal crematies

In Europa

IJsland 41,66%

Zweden 82,08%

Noorwegen 46,68%

Denemarken 
83,90% 

Ierland 21,16%

Engeland 78,19%

Frankrijk 39,51%

Portugal 48,55%

Spanje 50,33%

Italië 23,90%

Andorra 66,00%

Finland 53,48%

Letland 14,78%

Polen 24,00%

Duitsland 67,00%

België 60,78%

Nederland 65,31%

Zwitserland 82,28%

Luxemburg 60,26%

Oostenrijk 44,64%

Roemenië 0,50%

Bulgarije 5,08%

Slovenië 83,91%

Tsjechië 83,07%

Hongarije 64,20%

Cijfers uit 2017

Cijfers uit 2018
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Aantal afscheidsplechtigheden
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FINANCIËLE RESULTATEN

Balans


De cijfers van de balans van het werkingsjaar 2019 
vertonen een normaal verloop, zeker in een jaar na 
zware investeringen.  In 2017 en 2018 was de 
actiefzijde van de balans sterk gestegen als gevolg 
van de investeringen in het crematorium van Lommel 
(terrein, gebouwen, technische installaties en 
meubilair).  In 2019 lag het investeringsritme veel 
lager, waardoor de activa op alle vlakken zijn gedaald 
als gevolg van de normale afschrijvingen.


In het bijzonder met betrekking tot de vlottende  
activa zien we dat de post “dubieuze debiteuren” 
nagenoeg hetzelfde niveau blijft behouden. Hoewel de 
betalingsachterstand bij onze klanten een relatief   
laag aandeel vormt in het omzetcijfer (1,2%) werden 
gerichte acties opgezet om openstaande facturen in 
te vorderen. De sterke daling bij de liquide middelen is 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat we de 
kost van de uittreding van de provincie Antwerpen    
(€ 620.000) uit eigen middelen hebben betaald.  Dit is 
uiteraard een eenmalig gebeuren, maar heeft 
natuurlijk een aanzienlijke inspanning gevergd.


Aan de passiefzijde zijn drie belangrijke wijzigingen te 
noteren.  De voorzieningen voor pensioenen zijn sterk 
gedaald, wat verklaard kan worden door de hoge 
uitgaven aan lonen voor medewerkers die in het 
systeem van vervroegde uitdiensttreding zitten.  


Deze uitgaven lopen nog tot en met 2023 en tegen 
deze periode zal heel deze voorziening afgebouwd 
zijn.  Na de investering in het crematorium van 
Lommel wordt de normale schuldafbouw terug verder 
gezet waardoor de schulden opnieuw een dalende 
trend vertonen.  Tot slot zien we bij de post “overige 
schulden” dat de terugbetaling aan de provincie 
Antwerpen, waarvan hiervoor reeds sprake, volledig 
werd afgeboekt.
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ACTIVA	 	 31/12/2018	 31/12/2019	 	 


VASTE ACTIVA 	 24.003.822,16	 22.148.159,02


II.	 Immateriële vaste activa	 255.204,28	 222.486,46	 

III.	 Materiële vaste activa	 23.748.065,02	 22.625.120,60

	 A.	 Terreinen en gebouwen	 18.292.080,71	 17.542.466,65

	 B.	 Installaties, machines en uitrusting	 4.563.501,89	 4.288.719,88

	 C.	 Meubilair en rollend materieel	 684.003,13	 585.453,88

	 E.	 Overige materiële vaste activa	 208.480,19	 208.480.19

IV.	 Financiële vaste activa	 551,96	 551,96


VLOTTENDE ACTIVA	 5.125.243,44	 4.233.298,75

VI.	 Voorraden en bestellingen in uitvoering	 23.363,11	 23.149,67

VII.	 Vorderingen op minder dan een jaar	 821.294,31	 655.733,22

	 A.	 Handelsvorderingen	 617.422,26	 601.566,29

	 B.	 Overige vorderingen	 203.872,05	 54.166,93

VIII.	Geldbeleggingen	 2.500.000,00	 2.500.000,00

IX.	 Liquide middelen	 1.772.673,52	 987.100,54

X.	 Overlopende rekeningen	 7.912,50	 67.045,32


TOTAAL ACTIVA 29.129.065,60 27.081.457,77
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PASSIVA	 31/12/2018	 31/12/2019


EIGEN VERMOGEN	 11.432.424,48	 11.583.007,86

I.	 Kapitaal	 4.840.960,00	 4.840.960,00

III.	 Herwaarderingsmeerwaarden	 838.917,38	 838.917,38

IV.	 Reserves	 605.863,67	 898.860,07

	 A.	 Wettelijke reserves	 150.606,22	 165.256,04

	 B.	 Onbeschikbare reserves	 226.160,76	 226.160,76

	 D.	 Beschikbare reserves	 229.096,69	 507.443,27

V.	 Overgedragen resultaat	 2.632.421,87	 2.632.421,87

VI.	 Kapitaalsubsidies	 2.514.261,56	 2.371.848,54


VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN	 1.722.979,96	 1.137.858,23

VII.	 Voorzieningen voor risico’s en kosten	 1.722.979,96	 1.137.858,23


SCHULDEN	 15.973.661,16	 14.360.591,68

VIII.	Schulden op meer dan een jaar	 13.204.696,83	 12.141.449,33

IX.	 Schulden op ten hoogste een jaar	 2.755.451,11	 2.207.613,41

	 A.	 Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen	 1.088.692,44	 1.090.209,50

	 C.	 Handelsschulden	 586.126,05	 766.220,53

	 E.	 Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	 460.632,62	 350.927,38

	 F.	 Overige schulden	 620.000,00	 256,00

X.	 Overlopende rekeningen	 13.513,22	 11.528,94


TOTAAL PASSIVA 29.129.065,60 27.081.457,77 
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Resultatenrekening


De omzet over alle activiteiten is in 2019 licht 
toegenomen (+ 1%).  Deze stijging is vooral toe te 
schrijven aan de toegenomen activiteiten in het 
crematorium van Lommel, waar de andere vestigingen 
eerder een lichte daling noteerden.  Vooral het aantal 
crematies en het aantal koffiemaaltijden kenden een 
forse groei in Lommel.  Dit is zowel normaal als 
opmerkelijk.  Voor een recent geopende vestiging is 
het normaal dat de activiteiten nog in ontwikkeling 
zijn.  In het businessplan voor Lommel werd rekening 
gehouden met 2.000 à 2.250 crematies op jaarbasis.  
In 2019 werden er bijna 1.500 crematies uitgevoerd, 
waardoor al ruim twee derden van de prognose werd 
bereikt in het eerste volledige operationele jaar.  De 
groei in de catering is opmerkelijk omdat met een 
beduidend lager aantal koffietafels toch een groot 
aantal maaltijden wordt verstrekt.  Het gemiddeld 
aantal bezoekers tijdens een koffietafel ligt m.a.w. 
gevoelig hoger dan in de andere vestigingen.


Het is een voortdurend aandachtspunt om de 
werkingskosten te beheersen.  Dat blijkt ook uit de 
jaa rc i j f e rs van 2019 .  De u i tgaven voor 
“handelsgoederen” en voor “diverse goederen en 
diensten” zijn gedaald, wat ook geldt voor de 
personeelsuitgaven.  De inspanningen om 
medewerkers flexibeler in te zetten en om meer te 
doen met minder mensen leidde ertoe dat in 2019 de 
personeelskost globaal afnam.


Twee belangrijke posten zijn evenwel gestegen, 
namelijk enerzijds de afschrijvingen en anderzijds de 
intrestlasten.  Beiden zijn het rechtstreeks gevolg van 
de investeringen van de afgelopen jaren die met 
leningen werden gefinancierd.


Globaal genomen verdubbelde de operationele winst 
t.o.v. het vorige boekjaar en sluiten we 2019 af met 
een winst van het boekjaar van € 292.996 (in 2018 
bedroeg deze € 74.504), hetgeen het hoogste 
resultaat is sedert 2015.
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RESULTATENREKENING	 31/12/2018	 31/12/2019


I.	 BEDRIJFSOPBRENGSTEN	 7.249.971,24	 7.388.144,04

	 A.	 Omzet	 7.093.095,81	 7.187.539,85

	 D.	 Andere bedrijfsopbrengsten	 156.875,43	 200.604,19


II.	 BEDRIJFSKOSTEN

	 A.	 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	 318.677,34	 314.889,42

	 B.	 Diensten en diverse goederen	 1.685.234,46	 1.549.422,65

	 C.	 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	 4.402.078,59	 3.959,008,37

	 D.	 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa	 1.528.525,64	 1.631.016,18

	 E.	 Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen	 797,60	 876,32

	 F.	 Voorzieningen voor risico’s en kosten	 611.029,04	 585.121,73

	 G.	 Andere bedrijfskosten	 1.692,98	 26.978,13

	 I.	 Niet-recurrente bedrijfskosten	 38.243,21	 0,00

	 	 	 	 

IV.	 FINANCIËLE OPBRENGSTEN	 111.921,05	 125.599,30

	 B.	 Opbrengsten uit vlottende activa	 0,89	 346,43

	 C.	 Andere financiële opbrengsten	 111.920,16	 125.252,87


V.	 FINANCIËLE KOSTEN	 282.972,23	 323.633,73

	 A.	 Kosten van schulden	 282.101,29	 320.692,20

	 C.	 Andere financiële kosten	 870,94	 2.941,53


WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN	 76.294,48	 294.792,91


X.	 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT	 1.790,91	 1.796,51


WINST VAN HET BOEKJAAR 74.503,57 292.996,40 
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MILIEURESULATEN EN 
EMISSIEMETINGEN

Jaarlijks laat PONTES de emissies van de 
technische installaties in Antwerpen, Turnhout en 
Lommel controleren door een onafhankelijk 
controleorgaan. SGS werd met deze opdracht 
belast en heeft de metingen uitgevoerd.


Deze metingen worden uitgevoerd om na te gaan 
of PONTES de strenge milieunormen zoals 
voorzien in het Vlaamse Reglement betreffende de 
Milieuvergunning (Vlarem) ook daadwerkelijk 
naleeft. De stoffen die gemeten worden zijn 
koolstofmonoxide (CO), natriummonoxide (NOx), 
zwaveldioxide (SO2), fijn stof, kwik (Hg) en 
dioxines.


In de volgende grafieken vindt u de emissie-
resultaten terug, waaruit blijkt dat PONTES binnen 
de vooropgestelde grenswaarden blijft.
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IGS PONTES OV      
Jules Moretuslei 2    
2610 Antwerpen - Wilrijk            

www.pontes.be 
info@pontes.be                
03 828 95 60

http://www.pontes.be
mailto:info@pontes.be
http://www.pontes.be
mailto:info@pontes.be

