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TOELICHTING WERKING PONTES
Dienstjaar 2016 en planning dienstjaar 2017

Inleiding
PONTES is het intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat twee crematoria 
beheert (Antwerpen en Turnhout) en één nieuw crematorium voor Noord Limburg 
bouwt. Het is een opdrachthoudende vereniging van 59 gemeenten uit de 
provincies Antwerpen en Limburg, samen met het provinciebestuur van Antwerpen.

Het crematorium van Antwerpen is in werking sinds februari 1983, dat van 
Turnhout sinds september 1992. De Limburgse gemeenten zijn toegetreden omdat 
er een nieuw project in ontwikkeling is, met name de bouw van een derde 
crematorium naast de begraafplaats ‘Centrum’ in Lommel. De doelstelling is om dit 
crematorium tegen begin 2018 in gebruik te nemen.

Doel van de vereniging
De intergemeentelijke vereniging heeft tot doel het oprichten, het besturen en het 
exploiteren van één of meer crematoria en één of meerdere intercommunale 
begraafplaatsen. Zij mag alle verrichtingen doen, die rechtstreeks met dat doel 
verband houden. De werking van de intercommunale vereniging is niet beperkt tot 
de bevolking van haar leden-gemeenten.

De dienstverlening
De basisdienstverlening in de crematoria van Antwerpen en Turnhout is steeds 
ongewijzigd gebleven, met name het uitvoeren van crematies, het verzorgen van 



afscheidsplechtigheden in de aula’s en het aanbieden van uitvaartmaaltijden in de 
verschillende koffiekamers.

PONTES stelt gratis personeel (o.a. ceremonieleider) ter beschikking van de 
families voor de verzorging van de plechtigheden in de aula’s van beide crematoria. 
Ook bijstand van een moreel consulent of gebedsvoorganger is kosteloos. 

Nabij de hoofdingang van het crematorium Antwerpen bevinden zich de 
herdenkingszuilen. De nabestaanden kunnen hier met een naamplaatje hun 
overledene, van wie de as verstrooid werd, gedenken. Opvang van familie, 
vrienden en kennissen van de overledene, samen met respect voor die overledene 
staan steeds centraal in deze dienstverlening.

Sinds oktober 2012 kunnen bezoekers van het crematorium van Antwerpen terecht 
in een nieuwe cafetaria.

Overzicht infrastructuur

 Crematies:
- crematorium van Antwerpen: 6 crematieovens
- crematorium van Turnhout: 3 crematieovens
- crematorium van Lommel (voorjaar 2018): 3 crematieovens

 Plechtigheden:
- 2 aula’s in Antwerpen (chrysant en aster)
- 1 aula in Turnhout
- 2 aula’s in Lommel (voorjaar 2018)

 Uitvaartmaaltijden:
- crematorium van Antwerpen: 7 koffiekamers + cafetaria;
- crematorium van Turnhout: 3 koffiekamers
- crematorium van Lommel (voorjaar 2018): 3 koffiekamers

Statistische gegevens

Overzicht van het aantal crematies per crematorium:



Hieronder vindt u een overzicht van de statistische gegevens voor de verschillende 
vormen van dienstverlening van PONTES over de voorbije vijf jaren.

Financiële gegevens 2016
De winst van het boekjaar 2016 bedraagt uiteindelijk 279.657,78 euro, dat samen 
met de overgedragen winst van het vorige boekjaar leidt tot een te bestemmen 
winst van 2.575.626,37 euro. Aan het eigen vermogen wordt 13.982,89 euro 
toegevoegd en het over te dragen resultaat bedraagt tenslotte 2.561.643,48 euro.

Geplande investeringen dienstjaar 2017
Voor het dienstjaar 2017 zijn volgende investeringen gepland:

 vernieuwing en uitbouw audiovisuele installatie in de inkomruimte en in de 
aula’s

 vernieuwing technische uitrusting en machines
 vernieuwing keukenmaterialen in functie van het gewijzigde aanbod
 elektrische laadpalen op de parkings
 ventilatie ovenruimte Turnhout
 renovatie van de aula ‘Aster’, de koffiekamers en de familiekamers in 

Antwerpen

Milieu
De in de milieuvergunningen opgelegde metingen bevestigen dat de crematoria van 
Antwerpen en Turnhout voldoen aan de normen van Vlarem II. PONTES investeert 
proactief veel middelen in het onderhoud van de crematieovens teneinde alle 
milieunormen te kunnen respecteren. Uit de verschillende metingen, die door een 
onafhankelijk organisme (S.G.S.) worden uitgevoerd, blijkt dat deze inspanningen 
vruchten afwerpt.

Wetgeving
PONTES zal zich blijven inzetten voor een correcte toepassing van het decreet van 
16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.


