Jaarverslag 2021

VOORWOORD
Voor u ligt het negende jaarverslag van PONTES over het 39e
werkingsjaar in het beheer van onze crematoria. Net zoals in
ons vorig jaarverslag bieden we u niet alleen een globaal
beeld van de werking van onze organisatie maar trachten we
opnieuw te schetsen welke impact de corona-pandemie heeft
gehad.
Toch wordt in dit jaarverslag verduidelijkt dat het tweede
corona-jaar totaal verschillend is dan het voorgaande jaar:
van crisis en paniekvoetbal gingen we geleidelijk aan over tot
het beheersen van de crisis en lag de focus vooral op het
opvolgen van de regelmatig wijzigende maatregelen. Het mag
dan al een klein lichtpuntje zijn dat het aantal sterfgevallen
daalde in 2021 en bijgevolg ook het aantal crematies, toch
kan u verderop in dit jaarverslag vaststellen dat het aantal
overlijdens en crematies bijzonder hoog bleef liggen. De
overige activiteiten, met name de afscheidsplechtigheden en
de uitvaartmaaltijden, herstelden zich langzaam. Gebukt
onder strikte maatregelen of zelfs een totaal verbod aan
horeca leidde ertoe dat de omzet op deze vlakken onder de
verwachtingen bleef.
Nog voor dat de huidige crisis was afgelopen, kondigde zich
bovendien al een nieuwe crisis aan die zich vooral laat voelen
in een stijging van de energietarieven en de kosten die
leveranciers ons doorrekenen. Desondanks hebben we in
2021 onze tarieven ongewijzigd gelaten.
Niet alleen de enorme impact van de energieprijzen maar ook
de milieudoelstellingen van de Europese en Vlaamse
overheden hebben ertoe geleid dat ook de uitvaartsector
duurzamer moet worden. Op basis van een onderzoek naar
de organisatie van onze energievoorzieningen zal PONTES in
de komende jaren fors gaan investeren in duurzame
gebouwen, recuperatie van restwarmte, windmolens en
zonnepanelen. Op die manier willen we meer zelfvoorzienend
worden en een bijdrage leveren aan de vermindering van
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onze CO2-uitstoot. In dit verslag zal u trouwens opnieuw
kunnen vaststellen dat de huidige inspanningen om de
emissienormen te respecteren, niet zonder resultaat blijven.
De resultaten van alle emissiemetingen bleven immers binnen
de vooropgestelde milieunormen. Met de investeringen in de
renovatie van onze technische installaties willen we in de
toekomst op dit vlak nog betere resultaten neerzetten.
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer transparant
gerapporteerd over de klachten die PONTES ontvangt over
haar werking. Ook in dit jaarverslag komen de klachten aan
bod. Ze bieden ons enerzijds de kans om onze werking te
optimaliseren en fouten te vermijden, anderzijds tonen ze aan
dat er zich in slechts een heel beperkt aantal gevallen een
verstoring van de dienstverlening manifesteert. Dit neemt niet
weg dat we altijd moeten streven naar beter. Vandaar dat er
achter de schermen druk gewerkt wordt aan onze
gastvrijheid waarvan onze klanten hopelijk in 2022 de
resultaten zullen zien.
Tot slot wil ik nog benadrukken dat onze medewerkers in
2021 opnieuw het beste van zichzelf hebben gegeven. Het
was andermaal een zeer druk en moeilijk jaar waarin inzet en
flexibiliteit meer dan nodig was. Bovendien leidde de
onzekerheid omtrent de pandemie ertoe dat sommige
vacatures vertraagd of niet werden ingevuld wat
onmiskenbaar voor bijkomende druk en spanningen zorgde.
Graag druk ik dan ook mijn waardering uit voor al onze
medewerkers en bedank ik de uitvaartondernemers voor de
goede samenwerking.
Carine Leys
voorzitter
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1. HET CORONA-TIJDPERK (bis)
Het spreekt voor zich dat we in dit jaarverslag over 2021 opnieuw stilstaan bij de Covid19-pandemie en de impact ervan op
de werking van onze crematoria. 2021, dat dus het tweede corona-jaar mag worden genoemd, vertoont echter wel enkele
opmerkelijke verschillen ten opzichte van het jaar er voor. In dit hoofdstuk worden deze verschillen toegelicht.

a. Vergelijking tussen 2020 en 2021
Waar 2020 vooral in het teken stond van de uitbraak van de corona-crisis en het trachten te beheersen van een nieuw en
ongekend fenomeen, kende 2021 een veel stabieler verloop. Iedereen in de uitvaartsector was min of meer ‘vertrouwd’
geworden met de pandemie en de maatregelen om ze te bestrijden. De focus lag dan ook veel meer op het ‘beheersen’ van
de crisissituatie.
Eén van de opmerkelijkste verschillen is allicht dat in 2021 het aantal crematies, althans wat PONTES betreft, niet meer in
golven en pieken verliep zoals in het eerste coronajaar. De crematiecurve voor 2021 verloopt – met uitzondering voor de
maand december - veel vlakker. Deze crematiecurve stemt overeen met het globaal aantal overlijdens in de provincies
Antwerpen en Limburg.
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2021 is tevens het jaar waarin de strikte corona-maatregelen stelselmatig werden versoepeld. In het begin en in het voorjaar
van 2021 was het aantal toegelaten bezoekers voor afscheidsplechtigheden nog beperkt, maar na de zomer werden deze
beperkingen opgeheven en werd overgestapt op louter sanitaire en afstandsregels. Naarmate die versoepelingen werden
doorgevoerd, kon men vaststellen dat het historisch gemiddeld aantal afscheidsplechtigheden zich herstelde. De laatste
maanden van 2021 zat het aantal afscheidsmomenten terug op het pré-coronaniveau.
Heel anders was de situatie omtrent de organisatie van uitvaartmaaltijden. Reeds in november 2020 werden alle horecaactiviteiten stilgelegd en tot en met mei 2021 kon PONTES geen enkele koﬃetafel organiseren. In juni 2021 mochten we deze
activiteit hernemen, aanvankelijk met strikte regels en tal van beperkingen en vervolgens met een geleidelijke versoepeling
tegen het einde van het jaar. Onnodig te beschrijven dat het aantal koﬃetafels en uitvaartmaaltijden op een laag niveau ligt in
2021, daar nauwelijks 45% van de gemiddelde productie werd gerealiseerd.
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b. Beheersen van de pandemie
Het federaal Overlegcomité en, bij uitbreiding, de Vlaamse Overheid hebben omwille van de evolutie van de pandemie
noodgedwongen de maatregelen tot bestrijding van het Covid19-virus en al zijn varianten regelmatig moeten bijsturen. Niet
minder dan 15 keer werden de maatregelen voor de uitvaartsector gewijzigd en bijgesteld.
Kort samengevat zagen die wijzigingen er als volgt uit:
• crematies:
‣ in het begin van het jaar werd het aantal bezoekers per gebouw sterk beperkt waardoor er tijdelijk geen invoer van
kisten kon gebeuren waarbij de nabestaanden aanwezig waren;
‣ gedurende het grootste deel van het jaar werden de administratieve verplichtingen voor de uitvaartondernemers
vereenvoudigd en was er geen dubbel medisch attest vereist in geval van crematie;
• afscheidsplechtigheden:
‣ voor de afscheidsplechtigheden werd er gestuurd op hoofdzakelijk twee instrumenten: enerzijds het aantal toegelaten
bezoekers en anderzijds op het dragen van het mondmasker;
‣ het toegelaten aantal bezoekers werd in het begin van het jaar sterk ingeperkt en werd vanaf juni gradueel
versoepeld, waarna er een algemene mondmaskerplicht werd ingevoerd; deze werd evenwel verstrengd tegen het
einde van het jaar zodat uiteindelijk alle bezoekers vanaf de leeftijd vanaf 6 jaar geconfronteerd werden met de
mondmaskerplicht;
• uitvaartmaaltijden:
‣ zoals reeds eerder vermeld waren horeca-acitiviteiten terug toegelaten vanaf juni 2021;
‣ ook voor deze activiteit werd het toegelaten aantal bezoekers stelselmatig verruimd maar werd er tegen het einde van
het jaar sterker ingezet op het dragen van een mondmasker en de controle van het CovidSafeTicket (CST).
Bij elke wijziging van de maatregelen werden deze onmiddellijk gecommuniceerd, zowel intern naar alle medewerkers met het
oog op de snelle toepassing ervan, alsook naar alle uitvaartondernemers opdat zij snel op de hoogte zouden zijn van de
nieuwe werkingsregels in onze crematoria.
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2. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 2021

Carine Leys - voorzitter
Antwerpen
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Tom De Boeck - ondervoorzitter
Antwerpen

Koen De Busser - secretaris
Turnhout

Lieven De Smet
Schoten

Annemie Goris
Lier

Lieselot Keymis
Antwerpen

Jos Lodewijckx
Mol

Marleen Van den Eynde
Kontich

Alexander Vandersmissen
Mechelen

Linda Verlinden
Antwerpen

Dirk Vanseggelen
Pelt

Tinne Wuyts
Westerlo

Freya Van Alsenoy
Antwerpen

Davy Put
Peer
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Ludwig Nietvelt
Turnhout

Karel Wieërs
Lommel

3. ONDERSTEUNING GOEDE DOELEN 2021
Zoals ieder jaar heeft PONTES ook in 2021 een goed doel
financieel ondersteund en konden wij een bijdrage leveren aan
de inspirerende werking van Kind In Nood Kempen.
Kind In Nood Kempen is een aanspreekpunt voor
kindermishandeling in de regio. Het centrum fungeert als
‘antennedienst’ van het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling Antwerpen en werkt vanuit Turnhout.
Nood aan aanspreekpunt in de regio
De mutualiteiten en de OCMW’s uit de Kempen merkten op
dat veel slachtoﬀers uit deze regio niet konden rekenen op
gepaste zorg omwille van de afstand tot het
Vertrouwenscentrum in Antwerpen. Welzijnszorg Kempen nam
samen met de mutualiteiten het initiatief om Kind In Nood
Kempen op te richten. Kind in Nood Kempen zorgt samen met
VK Antwerpen voor een ‘antennedienst’ in Turnhout waar
hulpverleners en burgers terecht kunnen. Kind in Nood
Kempen is een samenwerking tussen de Christelijke
Mutualiteit, De Voorzorg, de 27 OCMW’s uit de regio en
Welzijnszorg Kempen. Welzijnszorg Kempen verzorgt het
bestuurssecretariaat van de vereniging.
Meer over het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
De VK’s zijn een aanspreekpunt voor alle mogelijke intrafamiliale situaties van geweld op kinderen. De meldingen
kunnen komen van hulpverleners of burgers die al dan niet
verwezen zijn door het meldpunt 1712. Het VK tracht een
inschatting te maken van wat er aan de hand is met het kind
of de jongere om zicht te krijgen op de ernst en de omvang
van het probleem.
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Het VK probeert hulp te bieden vanuit de behoeften van
het kind: wat heeft het kind of de jongere op dit ogenblik,
maar ook op langere termijn, nodig? Soms is een
aangemeld gezin reeds gekend bij andere
hulpverleningsinstanties. Daarom is het zinvol dat de
inspanningen van de betrokken diensten worden
afgestemd op mekaar. VK neemt hier dan vaak een
coördinerende rol in op.
In de situaties waarin een actieve tussenkomst van het VK
nodig is, gaan zij met het gezin en eventueel betrokken
hulpverlening aan de slag. Dit kan vanuit hun reguliere
werking, of vanuit een meer dwingend Mano-kader. Het
gebeurt ook dat het VK niet voldoende garanties heeft
voor de veiligheid van een kind. Dan wordt er contact
opgenomen met het Jeugdparket die de situatie dan
verder coördineren.

Ondersteuning van PONTES
De middelen van PONTES zullen worden aangewend om
het – helaas – stijgend aantal meldingen van
kindermishandeling te helpen opvangen. Dat gebeurt door
het personeelskader van Kind In Nood Kempen te
versterken, de informatica-infrastructuur uit te breiden en
door het verfraaiien van de wachtruimte zodat ouders en
kinderen op een aangename manier de tijd kunnen
doorbrengen op het centrum.
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4. BELEID 2021
Na bijna 40 jaar werking in Antwerpen wordt het tijd om de infrastructuur van het crematorium in Wilrijk onder handen te
nemen. PONTES wil er immers voor zorgen dat haar milieu-impact kan worden terug gedrongen en één van de middelen
daartoe is om de bestaande infrastructuur duurzamer te maken. Er werd ingezet op twee projecten. Om de renovatie of
(ver)nieuwbouw van het huidige hoofdgebouw te onderzoeken werd in 2021 een architectuurwedstrijd georganiseerd, dat
uiteindelijk geleid heeft tot een architecturaal concept voor een nieuw gebouw. Daarnaast werd met AG Vespa een akkoord
bereikt over de renovatie en ingebruikname van het kasteel Schoonselhof op de gelijknamige begraafplaats, waar PONTES
op termijn haar cateringactiviteiten wil organiseren en haar administratieve diensten wil in onder brengen.
Een grondige energiestudie (zie ook hoofdstuk 7) paste eveneens in het kader van het streven naar een duurzame werking.
De studie leidde tot de conclusie dat PONTES haar CO2-impact kan verminderen door het moderniseren van haar gebouwen
(zie vorige paragraaf), door anders te gaan werken en door te investeren in haar eigen energiebehoeften. Zowel de studie als
de ervaring uit het corona-tijdperk tonen aan dat er veel rationeler met energie kan worden omgesprongen wanneer we
langer maar met minder technische installaties zouden werken. Concreet betekent dit dat we in de toekomst het aantal
ovenlijnen zullen verminderen maar dat er langer zal worden gewerkt. Ondertussen zorgen we er ook voor dat de resterende
ovenlijnen een grondige renovatie krijgen en terug aan de modernste stand van de techniek worden aangepast. Vervolgens
bekijken we hoe we zelfvoorzienend kunnen worden op het vlak van energieproductie. De focus ligt daarbij op recuperatie
van warmte en de productie van energie door middel van zonnepanelen en (kleinschalige horizontale) windmolens.
PONTES is in 2021 ook actief geworden in de sociale media om ons imago en naambekendheid te versterken. We gaan
tevens na hoe we dit in de nabije toekomst nog verder kunnen uitbreiden.
Samen met de andere Vlaamse openbare crematoria heeft PONTES een actieve bijdrage geleverd aan de aangekondigde
herziening van de regelgeving voor begraafplaatsen en crematoria. Daartoe had de Vlaamse Overheid verschillende
informatiesessies georganiseerd waarvan de input zal worden gebruikt om het bestaande decreet aan te passen.
Op financieel vlak blijft PONTES – ondanks de Covid19-pandemie – op koers en blijven we werken binnen het
vooropgestelde financieel meerjarenplan. De toename van het aantal overlijdens heeft de geringere inkomsten uit
afscheidsplechtigheden en uitvaartmaaltijden ruimschoots gecompenseerd. Dit mag ons echter niet gerust stellen want
ondertussen weten we dat 2022 een totaal nieuwe crisis in petto heeft die wel een aanzienlijke financiële impact zal hebben
op onze werking.
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5. KERNCIJFERS 2021
Algemene toelichting
Net zoals vorig jaar moeten de cijfers over onze activiteiten met de
nodige nuancering worden bekeken omdat de Covid19-pandemie
het normale of gemiddelde beeld van onze werking sterk heeft
beïnvloed.
Met 12.919 crematies in 2021 is het aantal crematies gedaald ten
opzichte van 2020 (- 6,7%), hoewel dit cijfer beduidend hoger ligt
in vergelijking met het laatste ‘normale’ referentiejaar 2019 (+
14,7%). Of anders gezegd, in 2021 heeft PONTES nog altijd ruim
2.300 crematies meer verzorgd als het gemiddelde van de jaren
2015-2019. Het grotere aantal crematies werd hoofdzakelijk
gerealiseerd in de crematoria van Turnhout en Lommel. In
Turnhout lag het gemiddeld aantal crematies beduidend boven het
normale patroon, terwijl in Noord-Limburg meer crematies werden
uitgevoerd als in 2020. In Antwerpen daarentegen lag het cijfer
hoog, maar sloot het veel meer aan bij een normale werking in een
normaal jaar.
Vorig jaar mocht PONTES 2.101 afscheidsplechtigheden
begeleiden. Waar aanvankelijk het jaar voorzichtig begon onder
invloed van de beperkende maatregelen kende het laatste
kwartaal van 2021 een normaal en dus gemiddeld aantal
afscheidsmomenten. Ook hier valt de stijging in crematorium
‘Stuifduin’ op waar we bijna 40% meer afscheidsdiensten hadden.
Nauwelijks de helft van aantal koﬃetafels en slechts 31.137
uitvaartmaaltijden was het resultaat van onze horeca-activiteit,
weliswaar over een periode van 7 maanden. De vraag naar
uitvaartmaaltijden nam gelukkig weer toe naarmate de maanden
vorderde, maar toch bestaat de indruk dat de groepen die
deelnemen aan een uitvaartmaaltijd kleiner geworden zijn. Af te
wachten valt of deze tendens zich zal verder zetten. Opnieuw
presteert crematorium ‘Stuifduin’ hier sterk want het aantal
uitvaartmaaltijden in Lommel is ondertussen groter als in Turnhout.
In Lommel werden dan ook 70% meer koﬃetafels georganiseerd
in vergelijking met 2020.
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Aantal crematies in Europa
Cijfers uit 2019
Cijfers uit 2020

Zweden 82,78%
Finland 60,51%

IJsland 41,37%

Noorwegen 46,49%

Letland 14,78%
Denemarken
85,84%
Engeland 78,45%

Litouwen 17,00%
Polen 24,00%
Duitsland 72,00%

Ierland 26,15%

Nederland 66,42%
Tsjechië 84,08%

België 63,0%

Luxemburg 66,96%
Oostenrijk 44,64%
Roemenië 0,49%

Zwitserland 89,71%
Frankrijk 39,01%
Spanje 44,54%

Bulgarije 6,07%
Andorra 59,01%

Hongarije 69,10%
Kroatië 79,13%
Slovenië 83,84%

Portugal 61,52%
Italië 30,68%
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Crematies Belgische crematoria
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6. 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 alle emissies blijven binnen de
vooropgestelde normen. De emissiewaarden voor
stikstofoxide en koolstofmonoxide vertonen op sommige
ovenlijnen een lichte overschrijding, doch blijven binnen
de toegelaten 30%-marge. Voor koolstofmonoxide geldt
bovendien dat 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 de emissies 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 worden de gemeten waarden nog
steeds aanvaard als voldoende voor de overeenkomstige
grenswaarde.
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7. ENERGIESTUDIE

Met het oog op de vernieuwing van onze infrastructuur van het crematorium van Wilrijk heeft PONTES een energiestudie laten
uitvoeren om na te gaan hoe wij in de toekomst onze energievoorzieningen optimaal kunnen organiseren. Niet alleen vanuit het
duurzaamheidsstandpunt is dit een belangrijk vraagstuk, maar ook de steeds toenemende energieprijzen nopen tot
weloverwogen keuzes.
De energiestudie werd uitgevoerd in 2020 en 2021 en heeft tot de volgende vaststellingen en aanbevelingen geleid:
‣ de activiteiten van PONTES, in het bijzonder het crematieproces, leveren een ruime hoeveelheid restwarmte op waarvan een
aanzienlijk deel zinvol kan worden hergebruikt;
‣ een herbestemming van de restwarmte gebeurt bij voorkeur lokaal en bij voorrang voor het verwarmen van de gebouwen,
die worden gemoderniseerd zodat ze aan de hedendaagse isolatie- en energieprestatienormen voldoen;
‣ een herbestemming van de restwarmte voor lokale verwarming neemt niet weg dat er nog een aanzienlijke capaciteit
restwarmte overblijft;
‣ de aansluiting op een warmtenet - ook al worden de leidingen ervan op het terrein van het crematorium aangelegd - is
minder zinvol omdat PONTES geen continue leverancier is en het afgiftepatroon stemt niet overeen met het behoeftepatroon
van het warmtenet;
‣ de restcapaciteit kan m.a.w. voor andere doeleinden kan worden aangewend, in het bijzonder voor het opwekken van
elektriciteit d.m.v. een OCR-installatie;
‣ de omzetting van warmte naar koele lucht middels een absorptiekoelmachine voor de klimaatbeheersing is daarentegen
minder eﬃciënt en kan best met specifiek daarvoor voorziene installaties gebeuren;
‣ de hoeveelheid vrije dak- en parkingruimte en de ligging van het perceel zijn bijzonder geschikt voor het plaatsen van
zonnepanelen;
‣ horizontale en kleinschalige windmolens vormen een bijkomende optie om op daken te plaatsen om de eigen
energievoorzieningen aan te vullen en te optimaliseren;
‣ een ideale mix van verschillende energiebronnen (recuperatie warmte en energieproductie via OCR, windmolens en
zonnepanelen) wordt bepaald en afgestemd op de toekomstige behoeften van de (ver)nieuw(d)e gebouwen.
In 2022 zullen de plannen voor de gebouwen in detail worden uitgewerkt. De resultaten van de energiestudie en de opties die
daarin werden genomen zullen bijgevolg een leidraad vormen bij die verdere uitwerking. We zullen bekijken hoe we de
energieproductie d.m.v. zonnepanelen en kleinschalige windmolens kunnen maximaliseren. De OCR-installatie zal geplaatst
worden nadat de drie ovenlijnen volledig gerenoveerd zijn.
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8. ENERGIEPRIJZEN

Hoewel dit document reflecties biedt bij wat er zich vorig jaar heeft afgespeeld binnen onze organisatie, kunnen we hier toch met
stellige zekerheid zeggen dat de problematiek van de energieprijzen ook in het volgende jaarverslag aan bod zal komen.
De onzekerheden in de energiemarkten en de geo-politieke situatie hebben de energieprijzen in het najaar van 2021 flink doen
stijgen. Vermits een crematieproces vanzelfsprekend een vrij energie-intensief proces is, is de impact van de prijsstijging voor
PONTES heel groot.
In het budget van 2021 hadden we de energie-uitgaven geraamd op € 228.500,- euro voor onze drie vestigingen. In realiteit
hebben we € 433.152,- betaald voor de levering van gas en elektriciteit, wat neerkomt op een overschrijding van het budget met
89,6%!
Echter, niet alleen PONTES moet deze prijsstijgingen dragen, maar ook onze leveranciers, waardoor ook vele leveranciers al
meermaals prijsverhogingen hebben doorgevoerd. Al deze prijsstijgingen leiden op hun beurt dan weer tot een overschrijding
van de spilindex waardoor ook de loonkosten in 2021 (en 2022 weten we ondertussen) sterker zijn beginnen stijgen dan
aanvankelijk geraamd.
Voorlopig heeft PONTES nog geen prijswijzigingen doorgevoerd. De vraag is alleen of dit houdbaar zal blijven als de kosten aan
dit tempo blijven toenemen?
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9. KLACHTENANALYSE
Zoals uit de cijfers blijkt heeft PONTES in 2021 bijna
13.000 crematies uitgevoerd, werden er 2.100
afscheidsplechtigheden begeleid en werden meer dan
31.000 personen bediend tijdens bijna 750
uitvaartmaaltijden.
De ontvangen klachten worden behandeld en beantwoord
door onze relatiebeheerder, die in totaal 38 klachten heeft
geregistreerd. 25 klachten handelden over de werking van
het crematorium in Antwerpen, 8 klachten over het
crematorium van Lommel, 4 klachten betroﬀen de werking
van het crematorium van Turnhout en één klacht ging over
het ophaalpunt in Stabroek. De klachten kunnen als volgt
onderverdeeld worden:
‣ 10 klachten over het gebruik van het audio-visueel
systeem in de aula’s
‣ 6 klachten over de werking van het onthaal
‣ 5 klachten over de administratie en facturatie
‣ 4 klachten over de organisatie van een uitvaartmaaltijd
‣ 4 klachten over uitvaartondernemers
‣ 2 klachten over de werking van de technische ruimte
‣ 2 klachten wegens geluidsoverlast tijdens een
afscheidsplechtigheid
‣ 1 klacht over potentiële vervuiling van het crematorium
‣ 1 klacht over gebrekkige communicatie
‣ 1 klacht over bevoegdheidsoverschrijding
‣ 1 klacht over vandalisme op de parking
‣ 1 klacht over de werking van de begraafplaats
De klachten over het audio-visueel systeem hebben in
hoofdzaak te maken met de streaming (mensen konden
niet inloggen of de streaming werd onderbroken), een
gebrekkige geluidskwaliteit en een technische storing
tijdens het verloop van een afscheidsplechtigheid. De
klantvriendelijkheid, laattijdige dienstverlening of vergeten
zaken vormen een aandachtspunt om een
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afscheidsmoment vlekkeloos te laten verlopen. In het
administratief en financieel proces gaat het meestal over
een dubbele of vergeten factuur. In sommige gevallen
reageren klanten op de verplichte voorafbetaling of de
herinnering tot betaling die ze ontvangen. 4 klachten over
de catering handelden over de laattijdige voorbereiding,
onvoldoende personeel en de gehanteerde prijsstrategie.
Uitvaartondernemers formuleren ook al eens een klacht
over het feit dat er geen mogelijkheden zijn om een
crematie uit te voeren of een afscheidsplechtigheid te
houden op het moment dat zij dat willen. In twee gevallen
werd een afscheidsplechtigheid verstoord door
geluidsoverlast in de gangen naast de aula.
Tot slot werden ook klachten over een potentiële vervuiling
van het crematorium in Lommel onderzocht, was een
uitvaartondernemer misnoegd over het gebrek aan
communicatie over de nieuwe koelruimte in Antwerpen,
alsook over het feit dat PONTES zich te hulpvaardig had
opgesteld en zich daardoor niet aan haar kerntaken hield.

PONTES ontvangt ook klachten die met derden te maken hebben: uitvaartondernemers klagen over hun concurrenten,
vandalisme of burgers die klagen over een incident op de begraafplaats.
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 sommige
fouten ook te wijten zijn aan onvoldoende opleiding van nieuwe medewerkers. 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.
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10. FINANCIËLE RESULTATEN
a. Balans
De balans van het financieel jaar 2021 vertoont een daling (- 4,3%) wat een gebruikelijke tendens is, zeker in een jaar waarin
weinig nieuwe investeringen worden gelanceerd en waarin er dus normaal wordt afgeschreven.
Aan de actiefzijde is de daling vooral merkbaar in de ‘materiële vaste activa’, die volledig toe te schrijven is aan de
afschrijvingen op de gebouwen en het meubilair, de technische installaties en de machines. De ‘vlottende activa’ zijn eveneens
gedaald. De belangrijkste verklaringen hiervoor kunnen gevonden worden in de afbouw van de openstaande
handelsvorderingen, de dubieuze debiteuren en de overige vorderingen.
Het aandeel van de ‘overlopende rekeningen’ is dan weer merkbaar gestegen wat kan verklaard worden door het feit dat het
onderhoudscontract voor de technische installaties in Lommel voor twee jaar werd gefactureerd waardoor een deel van het
bedrag moet worden overgeheveld.
De opmerkelijkste verschillen aan de passiefzijde kan men terugvinden op de post ‘kapitaalsubsidies’. De in het verleden
ontvangen subsidies voor de crematoria van Turnhout en Lommel worden ieder jaar verder afgeschreven en in het resultaat
opgenomen. De post ‘voorzieningen voor pensioenen’ bevat de opname van de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdrage.
In 2020 werden hier ook nog een correctie geboekt.
De schulden op lange termijn werden verder afgebouwd en daalden van bijna € 11,1 miljoen naar € 10 miljoen (- 9,7%). In
2021 werden dan ook geen nieuwe schuldverbintenissen aangegaan.
De ‘handelsschulden’ zijn toegenomen (+ 48,0%). Enerzijds betreft het hier een momentopname van 31 december en de
openstaande facturen op dat ogenblik. Anderzijds is de stijging van de post ‘te ontvangen facturen’ toegenomen doordat de
energiefacturen voor de maand december pas na de afsluitdatum werden toegezonden.
De ‘bezoldigingen en de sociale lasten’ zijn gedaald doordat er in 2021 in vergelijking met andere jaren minder
personeelsleden in dienst waren. Een aantal vervangingen werden vertraagd of uitgesteld omwille van de onzekerheid omtrent
de Covid19-pandemie.
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Activa
31/12/2021

31/12/2020

€ 20.124.573,34

€ 21.040.871,45

€ 80.470,86

€ 35.637,04

III. Materiële vaste activa

€ 20.038.300,52

€ 20.999.432,45

A. Terreinen en gebouwen

€ 15.304.003,17

€ 16.378.451,91

€ 3.354.776,13

€ 3.904.898,38

C. Meubilair en rollend materieel

€ 420.641,03

€ 507.601,97

E. Overige materiële vaste activa

€ 208.480,19

€ 208.480,19

€ 5.801,96

€ 5.801,96

€ 4.942.885,34

€ 5.147.796,36

€ 11.261,32

€ 32.880,59

A.1. Grond- & hulpstoffen

€ 9.761,32

€ 31.380,59

A.4. Voorraden

€ 1.500,00

€ 1.500,00

VII. Vorderingen op minder dan één jaar

€ 942.603,55

€ 1.130.650,57

A. Handelsvorderingen

€ 853.168,01

€ 1.022.166,11

B. Overige vorderingen

€ 89.435,54

€ 108.484,46

VIII. Geldbeleggingen

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

IX. Liquide middelen

€ 1.286.788,46

€ 1.406.812,16

€ 202.232,01

€ 77.453,04

€ 25.067.458,68

€ 26.188.667,81

VASTE ACTIVA
II. Immateriële vaste activa

B. Installaties, machines en uitrusting

IV. Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

X. Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA
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Passiva
31/12/2021

31/12/2020

€ 12.310.384,80

€ 12.165.783,60

€ 4.840.960,00

€ 4.840.960,00

€ 838.917,38

€ 838.917,38

€ 1.874.148,05

€ 1.605.591,33

A. Wettelijke reserves

€ 214.020,44

€ 200.592,60

B. Onbeschikbare reserves

€ 226.160,76

€ 226.160,76

D. Beschikbare reserves

€ 1.433.966,85

€ 1.178.837,97

V. Overgedragen resultaat

€ 2.632.421,87

€ 2.632.421,87

VI. Kapitaalsubsidies

€ 2.123.937,50

€ 2.247.893,02

€ 339.231,21

€ 721.802,67

€ 12.417.842,67

€ 13.301.081,54

VIII. Schulden op meer dan één jaar

€ 9.996.722,89

€ 11.072.208,29

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

€ 2.405.631,54

€ 2.218.274,65

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

€ 1.104.433,60

€ 1.097.932,48

€ 923.171,68

€ 623.841,72

109.235,19

€ 122.855,49

€ 268.535,07

€ 373.388,96

€ 256,00

€ 256,00

€ 15.488,24

€ 10.598,60

€ 25.067.458,68

€ 26.188.667,81

EIGEN VERMOGEN
I. Kapitaal
III. Herwaarderingsmeerwaarden
IV. Reserves

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
SCHULDEN

C. Handelsschulden
E.1. Belastingen
E.2. Bezoldigingen en sociale lasten
F. Overige schulden
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL PASSIVA
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b. Resultatenrekening

De bedrijfsopbrengsten in 2021 zijn gedaald van € 8.066.627,- (2020) naar € 7.582.773,- en een belangrijke verklaring kan
terug gevonden worden in de daling van de omzet (- 6,1%). We onthouden uit het hoofdstuk over de cijfers dat in het tweede
corona-jaar het aantal crematies was gedaald, dat het aantal afscheidsplechtigheden nog niet terug op het gemiddelde
niveau lag en we slechts gedurende 7 maanden onder strenge voorwaarden uitvaartmaaltijden hebben kunnen aanbieden.
Indien 2020 en 2021 de enige twee pandemie-jaren blijven, dan zullen deze jaren in onze geschiedenis steeds als
“uitzonderlijk” gekwalificeerd blijven omdat zowel operationeel als financieel deze jaren weinig representatief zijn.
De ‘andere bedrijfsopbrengsten’ bleven relatief stabiel, wat eveneens kan worden gezegd van de bedrijfskosten. Ondanks de
geringere omzet en de vermindering van activiteit blijven een aantal kosten gewoon doorlopen en werden we geconfronteerd
met een sterke toename van sommige uitgaven (zie hoofdstuk over energieprijzen).
De rubriek ‘handelsgoederen, grond- & hulpstoﬀen’ is toegenomen omdat we in 2021 (t.o.v. 2020) meer uitvaartmaaltijden
hebben verstrekt en dus ook aangekocht hebben bij onze externe cateringpartner. Bij de ‘diverse goederen en diensten’
vallen een aantal - vooral - stijgingen op, namelijk de stijging van de onderhoudskosten van onze gebouwen (de uitbesteding
werd nu een volledig jaar meegerekend, in 2020 was dit slechts voor 7 maanden), van de energie-uitgaven (zie hoofdstuk 8),
van het onderhoudscontract voor ICT (noodzakelijke aanpassingen aan de audio-visuele installatie) en van de inzet van
adviesbureaus (energie en onderhoud gebouwen)
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De representatiekosten (de corona-maatregelen lieten weinig ruimte om activiteiten te organiseren) en de kosten voor
interimpersoneel (er werd niet langer beroep gedaan op interim arbeidskrachten) zijn dan weer gedaald.
De transportkosten zijn gestegen omdat er frequenter beroep wordt gedaan op een externe vervoerder, aangezien we nu twee
ophaalpunten (Stabroek en Brecht) in gebruik hebben. De uitgaven voor verzekeringen zijn nu verdeeld over verschillende
posten naargelang het voorwerp van de polis.
Zoals reeds vermeld bij de resultaten van de balans heeft de onzekerheid omtrent de pandemie ertoe geleid dat een aantal
vacatures binnen onze organisatie niet onmiddellijk opnieuw werden ingevuld. Met een relatief krappe bezetting hebben wij
dus de corona-periode weten te overbruggen. Deze achterstand werd einde 2021 en begin 2022 terug ingehaald.
In tegenstelling tot in 2020 werden er in 2021 geen uitzonderlijke afschrijvingen ten laste genomen.
Aangezien de schulden verder werden afgebouwd, is het logisch dat er ook een daling bij de financiële kosten kan worden
vastgesteld. Het volume aan intresten daalde immers met 9,8%.
De operationele winst daalde met 53,1% tot een bedrag van € 411.383. Eenzelfde tendens registreren we bij de winst voor en
na belasting. Het uiteindelijk resultaat van het boekjaar bedroeg € 268.556,72, wat 62% onder het resultaat van vorig jaar
blijft. Als we dit resultaat echter afzetten tegen het laatste ‘normale’ referentiejaar (2019) dan zien we dat het resultaat
nagenoeg stabiel is gebleven.
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 nog tot 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 5,1 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 echter ten gronde geen uitspraak heeft gedaan.
Volgens interne ramingen is er over de resterende periode van vier jaar een uitgave van bijna 544.055 euro verbonden aan
deze disponibiliteitsregeling.
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De optelsom van deze in de toekomst nog verschuldigde personeelsuitgaven kunnen dus oplopen tot ruim 15 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 15 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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31/12/2021

31/12/2020

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN

€ 7.582.772,53

€ 8.066.627,32

A. Omzet

€ 7.260.760,41

€ 7.728.452,07

€ 322.012,12

€ 338.175,25

€ -7.171.389,95

€ -7.190.433,32

€ -427.055,51

€ -224.181,74

B. Diensten en diverse goederen

€ -2.048.202,81

€ -1.888.991,24

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

€ -3.226.198,04

€ -3.542.426,54

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa

€ -1.635.774,36

€ -1.640.378,71

€ 16.431,70

€ 38.936,98

€ 382.571,46

€ 416.055,56

€ -7.611,87

€ -4.330,33

€ -225.550,52

€ -345.117,30

Operationele winst

€ 411.382,58

€ 876.194,00

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN

€ 126.224,72

€ 126.664,82

B. Opbrengsten uit vlottende activa

€ 0,42

€ 0,75

€ 126.224,30

€ 126.664,07

V. FINANCIËLE KOSTEN

€ -266.398,74

€ -294.212,33

A. Kosten van schulden

€ -264.601,48

€ -293.310,45

€ -1.797,26

€ -901,88

€ 271.208,56

€ 708.646,49

€ -2.651,84

€ -1.915,23

€ 268.556,72

€ 706.731,26

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

E. Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen
F. Voorzieningen voor risico’s en kosten
G. Andere bedrijfskosten
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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