Jaarverslag 2020

VOORWOORD
Met dit jaarverslag over de werking van PONTES in 2020 zijn
we aan ons achtste jaarverslag toe en geven we toelichting bij
ons 38e werkingsjaar. Niemand zal nog in twijfel trekken dat we
2020 minstens een bijzonder jaar mogen noemen, waarin de
uitvaartsector plots met tal van uitdagingen werd
geconfronteerd. Op het ogenblik dat we dit jaarverslag schrijven
is de covid19-pandemie nog niet bestreden. Het is dus nog te
vroeg om al een volledige evaluatie te maken van de coronacrisis, maar daar zal allicht nog veel inkt over vloeien.
Het kan daarom moeilijk anders dan dat de impact van de
corona-maatregelen voor PONTES ruim aandacht krijgt in dit
jaarverslag. Naast het plotse karakter van het aanvankelijk
ongekende fenomeen volgden de verschillende fasen in de
crisis zich in sneltempo op en was het telkens improviseren en
flexibel reageren. Crisiscommunicatie over weeral gewijzigde
maatregelen behoorde lange tijd tot het normaal van iedere
werkweek. Dat de verspreiding van het virus helaas leidde tot
een hoog sterftecijfer is genoegzaam bekend. De anders wat
voorspelbare statistieken vertonen dan ook - zowel op nominaal
als op financieel vlak - een sterk gewijzigd beeld.
Hetzelfde kunnen we zeggen over het dagelijks leven in onze
crematoria. Niettegenstaande het hoge aantal crematies en de
drukte in de technische ruimten, viel het leven in onze openbare
lokalen stil. Waar anders grote groepen van rouwenden een
uitvaart bijwonen, werden nabestaanden verplicht om afscheid
te nemen in beperkte kring. Nauwelijks vier maanden sedert het
begin van de crisis mochten er uitvaartmaaltijden worden
aangeboden waardoor de koffiezalen er verlaten bij liggen.
Medewerkers ruilden hun kantoor voor een werkplek thuis.
Anderzijds heeft de corona-periode ook ruimte gemaakt voor
nieuwe initiatieven en zijn een aantal geplande acties versneld
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uitgevoerd. Denken we maar aan de invoering van de
mogelijkheid tot streaming zodat nabestaanden ook op afstand
een afscheidsmoment kunnen volgen. Daarnaast werd het
eerste ophaalpunt in gebruik genomen en werd van de stille
momenten gebruik gemaakt om een aantal lokalen op te frissen
en opnieuw in te richten.
Het mag duidelijk zijn dat het voorbije jaar de uitvaartsector
zwaar onder druk zette maar dat we er met zijn allen en samen
in geslaagd zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden. Mijn
bijzondere dank gaat dan ook uit naar alle medewerkers die met
veel inzet, flexibiliteit en zin voor verantwoordelijkheid hun taken
hebben uitgevoerd, klanten hebben geholpen en nabestaanden
in moeilijke omstandigheden hebben begeleid. De waardering
en positieve reacties die we van verschillende klanten mochten
ontvangen, deden onmiskenbaar deugd. Dank daarom ook aan
alle partners voor de constructieve samenwerking.

Carine Leys
voorzitter
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HET CORONA-TIJDPERK:
CREMATORIUMBEHEER IN BIJZONDERE TIJDEN
Een crisis in verschillende fasen
17 maart
Om een verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan wordt een eerste reeks van
maatregelen uitgevaardigd.
Afscheidsplechtigheden mogen maar in een
beperkte kring (30p.) worden georganiseerd
en het aanbieden van rouwmaatlijden wordt
verboden. Medewerkers moeten aangepaste
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
en uitvaartondernemers moeten verplicht
melding maken van een overleden coronapatiënt.
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12 mei
3 april

Na een intense maand
verbeteren de cijfers en intern
wordt een heropstart van
activiteiten voorbereid met
nieuwe partners voor de catering
en de schoonmaak van de
gebouwen.

De afscheidsplechtigheden
worden nog verder beperkt
(max. 15 p.) en door gebrek
aan activiteiten worden aan
aantal medewerkers tijdelijk
werkloos.

27 maart

16 april

Nauwelijks tien dagen later begint
het aantal crematies sterk toe te
nemen en medewerkers gaan in
twee shiften werken. Om
onderlinge besmetting te
vermijden worden de teams
ontdubbeld.
In de crematoria met meerdere
aula’s blijft slechts één zaal open
voor afscheidsplechtigheden.

De crisis bereikt zijn eerste piek en
alle medewerkers helpen bij het
uitvoeren van crematies. In deze
periode wordt de klok rond gewerkt,
ook op zaterdag.
Nabestaanden die bij de crematie
willen aanwezig zijn, moeten
voortaan een afspraak maken om
de planning beheersbaar te houden.

1 juli

14 mei
De eerste versoepelingen leidden er toe dat
afscheidsplechtigheden terug in ‘ruimere’
kring mogen plaatsvinden. De norm ligt terug
op 30 personen.

Vanaf 1 juli mogen ook weer
uitvaartmaaltijden worden
aangeboden. Het toegelaten
aantal deelnemers bedraagt 40
personen.

5 juni

30 oktober

Drie weken later wordt dit cijfer
andermaal opgetrokken en zijn
terug 100 bezoekers toegelaten in
de aula’s uiteraard mits het
naleven van de gekende
veiligheidsmaatregelen.

De stijging van het aantal
besmettingen en overlijdens leidt tot
een tweede corona-golf met
opnieuw een verstrenging van de
maatregelen.
De afscheidsplechtigheden moeten
terug in zeer beperkte kring
plaatsvinden en het aanbod aan
catering wordt opnieuw geschrapt.
Deze maatregelen waren nog van
toepassing op het einde van het
werkingsjaar.
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Begeleidende maatregelen

Nieuwe initiatieven

Naast de maatregelen die alom in de media werden bekend
gemaakt en besproken, waren er nog andere begeleidende
maatregelen getroffen die specifiek van toepassing waren voor
crematies. Anderzijds voerde PONTES zelf een aantal maatregelen
door die gericht waren op het beheersbaar houden van de planning
van de crematies.

Ondanks de corona-crisis en alle aandacht die moest uitgaan naar
het veilig organiseren van crematies en uitvaarten, was er ook
ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De aangekondigde
initiatieven voor 2020 konden met andere woorden worden
uitgevoerd zoals voorzien, terwijl andere initiatieven (al dan niet
onder invloed van de pandemie) versneld werden gerealiseerd.

• De procedure om een crematie aan te vragen en de
mogelijkheden inzake vervoer werd voor bepaalde
categorieën van overledenen tijdelijk versoepeld
• De mogelijkheden om een crematie bij te wonen in een
crematorium werden uitgebreid
• In alle crematoria werden ook op zaterdag crematies
uitgevoerd
• Om het aantal crematies beter te spreiden werd het
reserveren van een crematie op zaterdag aangemoedigd
door het tijdelijk schrappen van de toeslag voor een crematie
op zaterdag
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• Het ophaalpunt te Stabroek werd in gebruik genomen en de
uitvaartondernemers kregen goedkopere eco-sloten voor
crematies aangeboden waarmee PONTES de planning van
de technische installaties kan optimaliseren.
• Omdat afscheidsplechtigheden maar in beperkte kring mogen
worden georganiseerd, wordt er geïnvesteerd in streaming
zodat meer mensen een uitvaart vanop afstand kunnen
volgen.
• Op verzoek werden ook avondplechtigheden georganiseerd.
• Het aanbod aan uitvaartmaaltijden werd, in de periode dat
horeca-activiteiten toegelaten waren, aangepast aan de
hygiëne- en afstandsmaatregelen.
• In de crematoria van Antwerpen en Turnhout werden
verschillende lokalen heringericht en verfraaid.

Samenstelling raad van bestuur (2020)

Carine Leys - voorzitter
Antwerpen

7 Crematoria Antwerpen I Turnhout I Lommel

Tom De Boeck - ondervoorzitter
Antwerpen

Tjerk Sekeris - secretaris
Antwerpen

Koen De Busser
Turnhout

Ludwig Nietvelt
Turnhout

Lieven De Smet
Schoten

Marleen Van den Eynde
Kontich

Karel Wieërs
Lommel
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Annemie Goris
Lier

Alexander Vandersmissen
Mechelen

Tinne Wuyts
Westerlo

Lieselot Keymis
Antwerpen

Linda Verlinden
Antwerpen

Davy Put
Peer

Jos Lodewijckx
Mol

Dirk Vanseggelen
Pelt

ONDERSTEUNING GOEDE DOELEN 2020
De vzw De Kompanie uit Mortsel kon rekenen op financiële steun
van PONTES. De vereniging streeft ernaar om personen met een
licht tot matig verstandelijke beperking en/of een motorische of
sensoriële beperking volwaardig te laten participeren binnen de
samenleving. De kerndoelstelling bestaat erin te werken op maat
en een inclusieve, vraaggestuurde ondersteuning uit te bouwen
die tegemoet komt aan het uniek zijn van iedere persoon. Op deze
manier wordt gepoogd de levenskwaliteit te optimaliseren.
Centraal staat het vergroten van zelfstandigheid, verruimen van
grenzen, stimuleren van sociale contacten en bevorderen van het
competentiegevoel. De Kompanie vzw wil vanuit haar visie een
beweging teweeg brengen bij mensen uit de hele samenleving,
omdat ze sterk gelooft in de kracht van haar basispijlers.
Daartoe organiseert de vereniging tal van activiteiten, alsook een
eigen creatief atelier. Momenteel werkt de vereniging aan een
woonproject waarbij gestreefd wordt naar het zelfstandig begeleid
wonen van de jongeren. Omdat bouwen handenvol geld kost, is
elke financiële ondersteuning welkom. Vanuit haar visie op
maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt PONTES graag
bij tot de realisatie van het woonproject.
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BELEID 2020

Naast het feit dat heel wat tijd en aandacht uitging naar de
beheersing van de covid19-pandemie, zijn er nog een aantal
belangrijke evoluties te vermelden die zich tijdens het afgelopen
werkingsjaar hebben voorgedaan.
In het voorjaar werd uitvoering gegeven aan de strategische
doelstellingen om het beheer van onze koffiezalen en het
onderhoud van de gebouwen in de crematoria van Antwerpen en
Turnhout uit te besteden. Na een grondige financiële afweging
werd immers beslist om niet langer deze activiteiten in eigen
beheer te verzorgen. Op basis van een uitvoerige
marktverkenning werden twee nieuwe partners aangeduid die
vanaf 1 juni 2020 deze taken op zich zouden nemen. Omwille van
de gekende maatregelen was de opstart voor de cateringpartner
allerminst evident. Desondanks werd de start zeker niet gemist en
hopen we dat 2021 de terugkeer van een meer normale situatie
mag betekenen.
In 2020 werd de studie van de Universiteit van Luik over de
dekkingsgraad van alle crematoria geactualiseerd.
Het organogram, de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en
de deontologische code voor de medewerkers werd gewijzigd en
geactualiseerd.
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KERNCIJFERS 2020
Over de cijfers

In het hoofdstuk over onze statistieken kan men een volledig beeld
terugvinden van het totale aantal activiteiten in 2020. Hier willen
we kort stilstaan bij de effecten van de corona-crisis voor de
werking van onze crematoria.
Met uitzondering van de maanden januari en februari lag het
crematiecijfer heel het jaar hoger dan andere jaren, zelfs in de
periode tussen de twee corona-golven (april en oktober). Ook in
augustus stierven opvallend veel mensen (effect van de hittegolf?).
In totaal voerde PONTES 3.200 crematies meer uit dan het
gemiddelde van de afgelopen vijf jaren. De stijging ten opzichte
van 2019 bedroeg 23,2%. In totaal werden 2.258 overleden
corona-patiënten bij PONTES gecremeerd.
Tijdens de eerste corona-golf lag het aantal
afscheidsplechtigheden in onze crematoria beduidend lager als
gemiddeld, terwijl in het najaar het aantal diensten vrij dicht bij het
gemiddelde cijfer van de laatste vijf jaren lag. Doordat de
uitvaarten slechts in beperkte kring mochten worden
georganiseerd, zijn vele afscheidsmomenten elders georganiseerd.
PONTES begeleidde in totaal 2.283 afscheidsplechtigheden (12,4%), waarvan 250 voor een overleden corona-slachtoffer.
Half maart werd een algemeen verbod op horeca-activiteiten
afgekondigd, die alleen in de periode juli t/m september enigszins
werden versoepeld. Het aantal koffietafels zakte dan ook drastisch
en uiteindelijk werden er amper 26.000 maaltijden (- 66,1%)
verstrekt.
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Aantal crematies in Europa
Cijfers uit 2018
Cijfers uit 2019

Zweden 82,95%
Finland 57,38%

IJsland 43,80%

Noorwegen 44,09%

Letland 14,78%
Denemarken
83,90%

Polen 24,00%

Engeland 78,19%

Duitsland 69,00%

Ierland 21,16%

Nederland 66,95%
Tsjechië 83,07%

België 62,32%

Luxemburg 65,61%
Oostenrijk 44,64%
Roemenië 0,50%

Zwitserland 85,79%
Frankrijk 36,79%
Spanje 50,33%

Bulgarije 5,08%
Andorra 66,00%

Hongarije 66,90%
Kroatië 79,13%

Italië 23,90%
Portugal 57,33%
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Slovenië 83,91%

Crematies Belgische crematoria
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Aantal crematies PONTES
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Aantal afscheidsplechtigheden PONTES
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Aantal koffietafels PONTES
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Aantal uitvaartmaaltijden PONTES
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DIGITALE KAART
Op de onderstaande kaart kan
men afleiden uit welke
gemeenten overledenen naar
de crematoria van PONTES
worden gebracht voor
crematie. Enerzijds valt op
hoe uitgestrekt het
verzorgingsgebied is en zien
we dat de provincies
Antwerpen en Limburg goed
worden afgedekt. Tevens valt
op hoe ‘uitgeweken’ inwoners
toch terug voor hun
historische woonplaats kiezen
als het gaat om hun uitvaart.
Anderzijds merken we dat de
afstand tot een crematorium
toch nog een belangrijk
gegeven is in de organisatie
van een uitvaart, aangezien
de concentratie aan crematies
toeneemt hoe dichter men bij
de vestigingsplaats van een
crematorium komt.

R
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FINANCIËLE RESULTATEN
Balans
De balans over het financieel jaar 2020 vertoont ondanks de daling een normaal verloop in een jaar zonder veel investeringen,
wat neerkomt op een netto-daling van de activa.
Die daling is het grootst in de rubriek ‘vaste activa’, wat het gevolg is van de afschrijvingen op deze activa. Na de zware
financiële inspanning voor de bouw van crematorium Stuifduin in 2018 was het logisch dat de investeringen in de daarop
volgende jaren eerder summier zouden worden gehouden. Dit verklaart ook waarom er geen toename is in de waarde van de
activa en dat deze dalen als gevolg van de normale afschrijvingen. Een bijzondere afschrijving werd doorgevoerd op de post
‘software’. Daar werd de waarde van het digitaal platform OSIRIS volledig afgeschreven aangezien de daarvoor bestaande
samenwerkingsovereenkomst met de partners V-ICT-OR VZW en Starfisk BV werd opgezegd.
In de rubriek ‘vlottende activa’ daarentegen zien we wel een stijging, die hoofdzakelijk toe te schrijven is aan een
momentopname. Op 31 december stonden er als gevolg van enerzijds een drukke periode en anderzijds problemen bij de
domiciliëringen vele vorderingen open, die ondertussen grotendeels betaald zijn. Ondanks dit hoge cijfer bedroeg de
betalingsachterstand bij de klanten slechts 1,4%, wat vergelijkbaar is met het resultaat van 2019.
Het grote aantal crematies in 2020 heeft geleid tot een behoorlijke toename van de liquide middelen en in de resultatenrekening
van de winstcijfers. De stijging van de crematies is, zoals elders blijkt uit dit jaarverslag, hoofdzakelijk toe te schrijven aan de
Covid19-pandemie en aan de warme maand augustus. We mogen immers niet vergeten dat we voor de inkomsten uit
afscheidsplechtigheden en uitvaartmaaltijden een sterke daling moesten noteren.
Uit het overzicht van de passiefzijde onthouden we dat het eigen vermogen van PONTES nagenoeg stabiel bleef. Het resultaat
van vorig jaar werd opgenomen in de beschikbare reserves en de kapitaalsubsidies dalen als gevolg van de afschrijving van de
in het verleden toegekende subsidies van de Vlaamse Overheid.
De daling van de rubriek ‘voorzieningen voor risico’s en kosten’ zet zich door zoals in 2019. Het betreft een voorziening van
kosten voor medewerkers die gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan hun vervroegd pensioen uit dienst zijn
getreden. Die kosten verminderen ieder jaar tot dat in 2023 de laatste medewerker uit dit systeem definitief met pensioen gaat.
De afbouw van de schulden verloopt eveneens volgens het geraamde patroon van de aflossingen zoals overeengekomen met
de financiële instellingen die deze leningen hebben toegestaan. In 2020 werden geen nieuwe schulden opgenomen.
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ACTIVA

31/12/2019

31/12/2020

€ 22.848.159,02

€ 21.040.871,45

€ 222.486,86

€ 35.637,04

III. Materiële vaste activa

€ 22.625.120,60

€ 20.999.432,45

A. Terreinen en gebouwen

€ 17.542.466,65

€ 16.378.451,91

€ 4.288.719,88

€ 3.904.898,38

C. Meubilair en rollend materieel

€ 585.453,88

€ 507.601,97

E. Overige materiële vaste activa

€ 208.480,19

€ 208.480,19

€ 551,96

€ 5.801,96

€ 4.233.298,75

€ 5.147.796,36

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

€ 23.419,67

€ 32.880,59

A.1. Grond- & hulpstoffen

€ 19.084,26

€ 31.380,59

€ 4.335,41

€ 1.500,00

VII. Vorderingen op minder dan één jaar

€ 655.733,22

€ 1.130.650,57

A. Handelsvorderingen

€ 601.566,29

€ 1.022.166,11

B. Overige vorderingen

€ 54.166,93

€ 108.484,46

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 987.100,54

€ 1.406.812,16

€ 67.045,32

€ 77.453,04

€ 27.081.457,77

€ 26.188.667,81

VASTE ACTIVA
II. Immateriële vaste activa

B. Installaties, machines en uitrusting

IV. Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA

A.4. Voorraden

VIII. Geldbeleggingen
IX. Liquide middelen
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA
31/12/2019

31/12/2020

€ 11.583.007,89

€ 12.165.783,60

€ 4.840.960,00

€ 4.840.960,00

III. Herwaarderingsmeerwaarden

€ 838.917,38

€ 838.917,38

IV. Reserves

€ 898.860,07

€ 1.605.591,33

A. Wettelijke reserves

€ 165.256,04

€ 200.592,60

B. Onbeschikbare reserves

€ 226.160,76

€ 226.160,76

D. Beschikbare reserves

€ 507.443,27

€ 1.178.837,97

V. Overgedragen resultaat

€ 2.632.421,87

€ 2.632.421,87

VI. Kapitaalsubsidies

€ 2.371.848,54

€ 2.247.893,02

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

€ 1.137.858,23

€ 721.802,67

SCHULDEN

€ 14.360.591,68

€ 13.301.081,54

VIII. Schulden op meer dan één jaar

€ 12.141.449,33

€ 11.072.208,29

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

€ 2.207.613,41

€ 2.218.274,65

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

€ 1.090.209,50

€ 1.097.932,48

C. Handelsschulden

€ 766.220,53

€ 623.841,72

E.1. Belastingen

€ 106.516,21

€ 122.855,49

E.2. Bezoldigingen en sociale lasten

€ 244.411,17

€ 373.388,96

€ 256,00

€ 256,00

€ 11.528,94

€ 10.598,60

€ 27.081.457,77

€ 26.188.667,81

EIGEN VERMOGEN
I. Kapitaal

F. Overige schulden
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL PASSIVA
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Resultatenrekening
De cijfers van de resultatenrekening worden sterk beïnvloed door de sterke toename van de omzetcijfers en door een beperkte toename van de kosten. Het
eindresultaat van het boekjaar (de winst van het boekjaar) ligt dan ook 2,41 keer hoger als vorig jaar en is de grootste winst die PONTES in haar geschiedenis
registreerde.
Er speelde in 2020 inderdaad een combinatie van meerdere factoren. De toename in activiteiten, vooral dan op het vlak van crematies wordt elders in dit
jaarverslag uitgebreid toegelicht. Tevens hadden we in februari 2020 beslist om een aantal activiteiten niet langer in eigen beheer uit te voeren maar deze uit te
besteden aan nieuwe externe partners. Deze beweging verklaart waarom de rubriek ‘handelsgoederen’ daalde, vermits we zelf veel minder aankopen moesten
verrichten. Als we in 2021 weer meer cateringdiensten aankopen, zal deze post in de volgende jaarrekening ongetwijfeld weer toenemen.
Dezelfde verklaring kunnen we gebruiken voor de daling in de rubriek ‘bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’. De uitgaven voor ‘diverse goederen en
diensten’ stijgt dan weer sterk, hetgeen toe te schrijven is aan de uitgaven voor onderhoudsdiensten (in het algemeen voor de gebouwen, maar ook voor de
technische installaties). Het hoge aantal crematies en de prijsevolutie op de markt leidde eveneens tot een sterke daling van de energiekosten.
De daling in de voorzieningen is te wijten aan het afnemend aantal medewerkers die van een gereduceerde wedde genieten tijdens de periode van vervroegde
uitdiensttreding. De wijziging in de andere bedrijfskosten kan worden verklaard door een lagere belastinguitgave. Voor het nieuwe crematorium in Lommel werd
ten onrechte een onroerende voorheffing aangerekend, die na een fiscaal beroep ongegrond werd verklaard en die door de Vlaamse fiscus werd terug betaald.
Het resultaat van het boekjaar mag dus eerder uitzonderlijk worden genoemd en zal allicht in het volgende financiële jaar - als de activiteiten min of meer terug
normaal verlopen - niet behouden kunnen blijven. Desalniettemin blijven we onverminderd inspanningen leveren om de uitgaven te beheersen en de inkomsten te
laten groeien, een thema waarop we ongetwijfeld in het volgende jaarverslag zullen terug komen.
Bijzondere toelichtingen m.b.t. niet
opgenomen of buiten balans gehouden
toekomstige uitgaven
Zowel in de balans als in de
resultatenrekeningen werden geen
voorzieningen aangelegd voor een aantal
zekere uitgaven die PONTES in de toekomst
zal moeten dragen. Het gaat hierbij om de
volgende kosten:
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1. Uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen
De pensioenlasten voor statutaire medewerkers die PONTES in het verleden, maar ook vandaag nog tewerkstelt zullen in de toekomst groter zijn dan de
sociale bijdragen die daarvoor betaald worden. Om die pensioenlasten te financieren moeten de publieke werkgevers jaarlijks een zgn.
responsabiliseringsbijdrage betalen, die neerkomt op een percentage van het verschil tussen de te betalen pensioenlasten en de betaalde sociale bijdragen.
Aan de hand van de door de Federale Pensioendienst verstrekte gegevens en onze eigen interne ramingen op basis van actuele personeelsgegevens zal
PONTES in de toekomst 6,0 à 9,7 miljoen euro aan responsabiliseringsbijdrage moeten betalen, afhankelijk van de kortingen die nog zullen worden toegekend
voor het opbouwen van een tweede pensioenpijler voor contractanten.
2. Toekomstige statutaire pensioenlasten
Sedert 2007 werft PONTES geen statutaire medewerkers meer aan en werken alle nieuwe personeelsleden op basis van een arbeidsovereenkomst. In 2044
zal bijgevolg de laatste statutaire medewerker met pensioen gaan en zal PONTES vanaf dan geen sociale bijdragen meer betalen voor de statutaire
pensioenen, terwijl de Federale Pensioendienst nog wel die pensioenen moet betalen. Volgens de huidige regelgeving zal PONTES vanaf dat moment geen
responsabiliseringsbijdrage meer moeten betalen maar alle netto pensioenuitgaven van de statutaire medewerkers volledig zelf moeten dragen. De
pensioenlast voor de periode na 2044 wordt vandaag geraamd op ongeveer 2,8 miljoen euro.
3. Uitgaven voor personeelsleden in disponibiliteit wegens ambtsopheffing
In 2020 besliste PONTES om een aantal diensten niet langer intern, maar met externe partners te verzorgen. De statutaire medewerkers die in deze diensten
werkzaam waren, werden in juni 2020 in disponibiliteit wegens ambtsopheffing geplaatst.
Tussen PONTES als werkgever enerzijds en de Vlaamse Overheid als toezichthoudende overheid anderzijds bestaat een verschillende visie over de
modaliteiten van het wachtgeld die deze in disponibiliteit geplaatste medewerkers moeten ontvangen. Dat geschil werd voorgelegd aan de Raad van State die
daarover nog uitspraak moet doen.
Volgens interne ramingen is er over een periode van vijf jaar een uitgave van bijna 817.000 euro verbonden aan deze disponibiliteitsregeling.
De optelsom van deze in de toekomst nog verschuldigde personeelsuitgaven kunnen dus oplopen tot ruim 14 miljoen euro. Om verschillende redenen heeft
PONTES er voor geopteerd deze uitgaven nog niet als voorziening in de financiële resultaten op te nemen:
i.

de uitgaven zijn weliswaar zeker maar nog niet exact te begroten, d.w.z. net zoals elke overheid weet PONTES dat er in de toekomst
responsabiliseringsbijdragen en pensioenlasten te betalen zijn maar de omvang ervan kan vandaag nog niet nauwkeurig worden bepaald; over een
periode van 40 jaar kan het personeelsbestand nog aanzienlijk wijzigen, de impact kan worden verminderd door opnieuw enkele statutaire medewerkers
aan te werven en het is onduidelijk hoe lang er een voordeel zal worden toegekend voor de aanleg van een tweede pensioenpijler voor de contractuele
medewerkers;
ii. de kosten voor responsabiliseringsbijdragen, pensioenlasten en wachtgelden voor disponibiliteitsregelingen zijn allemaal personeelsuitgaven, die in de
financiële meerjarenplanning van PONTES zijn opgenomen en waar wij dus wel degelijk rekening mee houden in onze toekomstige uitgaven;
iii. wanneer PONTES deze volledige kost van 14 miljoen euro als voorziening op één jaar ten laste zou nemen dan komt de financiële positie van onze
organisatie in een heel ander daglicht te staan en kan dit onze kredietwaardigheid in het gedrang brengen.
Vandaar dat wij er voor opteren en aan de algemene vergadering voorstellen om deze toekomstige personeelsuitgaven niet op één jaar ten laste te nemen,
maar deze conform de financiële meerjarenplanning te beschouwen als een kost van het desbetreffende werkjaar. Deze toelichting verduidelijkt tevens
waarom de bedrijfsrevisor een voorbehoud formuleert in zijn jaarlijks verslag bij de jaarrekening.
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31/12/2019

31/12/2020

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN

€ 7.388.144,04

€ 8.066.627,32

A. Omzet

€ 7.187.539,85

€ 7.728.452,07

€ 200.604,19

€ 338.175,25

€ -6.895.316,70

€ -7.190.433,32

€ -314.889,42

€ -224.181,74

B. Diensten en diverse goederen

€ -1.549.422,65

€ -1.888.991,24

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

€ -3.959.008,37

€ -3.542.426,54

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa

€ -1.631.016,18

€ -1.640.378,71

€ 876,32

€ 38.936,98

F. Voorzieningen voor risico’s en kosten

€ 585.121,73

€ 416.055,56

G. Andere bedrijfskosten

€ -26.978,13

€ -4.330,33

€ 0,00

€ -345.117,30

Operationele winst

€ 492.827,34

€ 876.194,00

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN

€ 125.599,30

€ 126.664,82

B. Opbrengsten uit vlottende activa

€ 346,43

€ 0,75

€ 125.252,87

€ 126.664,07

V. FINANCIËLE KOSTEN

€ -323.633,73

€ -294.212,33

A. Kosten van schulden

€ -320.692,20

€ -293.310,45

€ -2.941,53

€ -901,88

€ 294.792,91

€ 708.646,49

€ -1.796,51

€ -1.915,23

€ 292.996,40

€ 706.731,26

D. Andere bedrijfsopbrengsten
II. BEDRIJFSKOSTEN
A. Handelsgoederen, grond- & hulpstoffen

E. Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen

I. Niet-recurrente bedrijfskosten

C. Andere financiële opbrengsten

C. Andere financiële kosten
Winst van het boekjaar voor belastingen
X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Winst van het boekjaar
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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. Eurofins 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), stikstofoxide
(Nox), zwaveldioxide (SO2), fijn stof, kwik (Hg) en dioxines.
De metingen voor stikstofoxide, zwaveldioxide, kwik en
dioxines en furanen blijven binnen de vooropgestelde
normen. De emissiewaarden voor koolstofmonoxide en
fijn stof vertonen op sommige ovenlijnen een lichte
overschrijding. Voor koolstofmonoxide is de norm slechts
van toepassing bij een massastroom van minimum 5.000
g/u die bij onze installaties niet wordt gemeten. De norm is
bijgevolg een richtlijn.
Voor de meting van fijn stof geldt in het Vlarem dat de som
van alle systematische en toevallige fouten van de
monsterneming en de analyse samen niet meer mogen
bedragen dan 30% van het resultaat van de meting. De
grenswaarde ligt nog binnen de 30%-marge rondom de
meetwaarde. Hierdoor wordt de gemeten waarde voor
stof nog steeds aanvaard als voldoende voor de
overeenkomstige grenswaarde.
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ANALYSE KLACHTEN
Voortaan zal PONTES in het jaarverslag ook rapporteren over
de ontvangen klachten en/of suggesties om onze werking te
optimaliseren. Ter herinnering: in 2020 voerde PONTES bijna
14.000 crematies uit, werden bijna 2.300
afscheidsplechtigheden begeleid en werden er ruim 600
koffiemaaltijden verzorgd.
De ontvangen klachten worden behandeld en beantwoord door
onze relatiebeheerder. In totaal werden er 34 klachten
geregistreerd, waarvan twee klachten over het ophaalpunt in
Stabroek, twee klachten over de werking van het crematorium
in Lommel, zeven klachten over Turnhout en 18 meldingen over
het crematorium van Antwerpen. 5 opmerkingen werden
geformuleerd over ons administratief proces.
De werking van de audio-visuele installatie en de implementatie
van de streaming leverden enkele pijnpunten op. Omwille van
de corona-maatregelen was het aantal toegelaten bezoekers
voor een afscheidsplechtigheid beperkt, reden waarom
PONTES versneld een systeem van streaming liet installeren.
Dit resulteerde in het begin in een aantal kinderziekten
(foutieve inlogcode meegedeeld, nabestaanden konden niet
inloggen omwille van een uitgelopen afscheidsplechtigheid,
opname vergeten te maken en elektriciteitsstoring door
werken). Enkele klachten gingen over de organisatie van de
plechtigheden en de uitvaartmaaltijden (uitlopen van
plechtigheden, niet naleven van de corona-maatregelen,
prijszetting en onvoldoende etenswaren). Wat de uitvoering
van het crematieproces betreft, ontvingen wij meldingen over
een foutieve naamvermelding op de asurne, een foutieve
aflevering van de asurne waardoor de uitvaartondernemer niet
tijdig over zijn asurne beschikte, het niet-vullen van een
sierurne en het gebrek aan afdoende verlichting aan de
technische ruimte. Tot slot formuleerden sommige klanten een
opmerking over niet-correct gefactureerde bedragen, het
onderhoud van de bloemenkarren en het ontbreken van een
koelcel in het crematorium.
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Iedere klacht leidt onmiddellijk tot een onderzoek en waar
mogelijk hebben deze klachten geleid tot een aantal
onmiddellijke acties of bijsturingen. Zo gaat het vaak om
punctuele bijsturingen van een werkproces of werkafspraken,
terwijl in het begin de toepassing van de corona-maatregelen
tot vragen, verwarring of frustraties leidden. Sommige
meldingen zijn vragen naar investeringen die al dan niet op
korte termijn staan gepland. In ons antwoord trachten we
steeds aan te geven welk gevolg aan een klacht wordt
gegeven. Zelfs wanneer geen oplossing mogelijk is of niet op
korte termijn, communiceren we daarover in alle openheid.
Anderzijds mochten we ook verschillende complimenten
ontvangen. Verschillende positieve berichten ontvingen we
over de uitvoering en begeleiding van afscheidsplechtigheden,
de flexibiliteit waarmee de uitvoering van de crematies werd
verzorgd, de verzorging van de koffietafels en de heldere en
regelmatige communicatie over de corona-maatregelen. Onze
medewerkers verdienen terecht een pluim voor hun inzet en
inspanningen tijdens het afgelopen corona-jaar !

IGS PONTES OV
Jules Moretuslei 2
2610 Antwerpen - Wilrijk
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03 828 95 60

