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NOTULEN voor de ledenvergadering van de Vereniging van Mortuariumbeheerders in 
de Gezondheidszorg (VMG) 
 
Datum:  14 oktober 2009 
Tijd:  14.00 - 16.00 uur 
Plaats:  Regardz Zaltbommel 
Aanwezig: M.A.H. Bijnen (Bijnen), O. Bijnen (Bijnen) A.A.H.M. Claassen (Claassen). J. Hei-

koop (CMO), J.A. van Gansewinkel (Van Gansewinkel), J.B.M. van Lith (Van 
Lith), P. Hendriks (Mortuariabeheer), P. Schalk (UNC), H.J. Wormgoor (Vrede-
hof), R. Kwekkeboom (voorzitter), mevrouw H. van de Geest (notuliste) 

Afwezig mk: Brens, DLE Delft, UC Den Helder, Kramer, Matrice, Monuta, Van der Stappen 
Afwezig zk: DELU Hoogeveen, Van DaWe, Leyenburg, MCL, Sint Jan, Walpot 
 

 
1 Opening 

De heer Kwekkeboom opent de vergadering en betreurt de lage opkomst, ondanks de 
meer zuidelijk gelegen vergaderlocatie op verzoek van verschillende leden. 
 
2 Mededelingen 

De heer Kwekkeboom wil graag iets vertellen over de ziekte waardoor hij het afgelopen 
jaar is getroffen. In december 2008 kwam hij in het ziekenhuis terecht met een long-
bloeding. Er werd longkanker zonder uitzaaiingen geconstateerd Hij ontving eerst een 
chemokuur, waarna in april een operatie plaatsvond waarbij een deel van de rechterlong 
en een 2-tal ribben werden verwijderd. Het herstel nam behoorlijk meer tijd in beslag 
dan de heer Kwekkeboom had gehoopt, maar de diagnose is nu dat hij kankervrij is.  
Hij dankt de leden voor de belangstelling en de beterschapswensen. 
 
Hierna gaat de heer Kwekkeboom over tot de orde van deze dag, de VMG-vergadering. 
Het is jammer dat de rol van de VMG tanende is. Momenteel is het zo dat de VMG alleen 
reageert als er een incident is.  
Hij, en met hem het bestuur, is van mening dat de VMG meer kan betekenen voor zowel 
de leden als derden. 
Tijdens de voorafgaande bestuursvergadering is hierover uitgebreid gesproken. Hij wil 
dan ook namens het bestuur het volgende voorstel aan de leden doen. 
Binnen twee maanden stelt het bestuur een enquête op die aan de leden wordt voorge-
legd. Onderwerpen die in de enquête aan bod zullen komen zijn: bestaansrecht VMG, te 
ontplooien activiteiten VMG, nieuwe inrichting website, onderwerpen waarop de VMG 
zich moet of kan richten (volgens de leden), voorstellen voor het werven van nieuwe le-
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den (incl. benaderen oud-leden). 
Momenteel fungeert het secretariaat van de VMG als doorgeefluik en wordt informatie 
per e-mail doorgegeven, zonder verdere actie van bestuur en/of leden. 
 
3 Goedkeuring agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
4 Notulen ledenvergadering 2008 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de samenstel-
ster. 
 
5 a Ingekomen stukken 
 b Uitgaande stukken 

 Een sollicitatiebrief die wordt beantwoord met een verwijzing naar de VMG-
leden die werkzaam zijn in de betrokken regio, 

 Een uitnodiging voor een symposium op 10 december over niet-natuurlijke 
dood. 

 
Een overzicht van inkomende en uitgaande post is uitgedeeld ter vergadering. De leden 
die niet aanwezig zijn, ontvangen deze bij de notulen. 
 
6 Jaarverslag 2008 

Ter informatie: de Wet op de lijkbezorging is intussen wel behandeld in zowel de Tweede 
als de Eerste Kamer. Uit goed ingelichte bronnen is vernomen dat de wet op 1 januari 
2010 in werking zal treden. 
 
7 Bestuursverkiezing 

De penningmeester, de heer Wormgoor, is aftredend en heeft zich verkiesbaar gesteld. 
Bij het secretariaat hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Desgevraagd stemmen 
de aanwezige leden unaniem in met de herverkiezing van de heer Wormgoor. Deze dankt 
de aanwezige leden voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 
8 Begroting 2010 / realisatie 2009 

Daarna krijgt de heer Wormgoor het woord om de begroting voor 2010 en de realisatie 
2009 toe te lichten. Op verzoek van de heer Van Gansewinkel zal in het vervolg op de 
ledenlijst het aantal stemmen per lid worden vermeld. 
De contributie kan voor 2010 gelijk blijven. De aanwezige leden kunnen instemmen met 
dit voorstel. 
De heren Van Lith en Van Dijk melden zich desgevraagd als leden van de kascontrole-
commissie. Zij verlenen het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. 
De heer Heikoop stelt voor om actief ziekenhuizen te benaderen die zelf hun mortuarium 
beheren. Dit zijn potentiële leden voor de VMG. In de enquête zal dit punt worden mee-
genomen. Ook is het benaderen van oud-leden een mogelijkheid. 
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9 Jaarverslag Klachteninstituut 

Het jaarverslag over 2008 is inmiddels weer op de website van het Klachteninstituut te 
vinden. De heer Wormgoor die namens de VMG zitting heeft in het bestuur van het 
Klachteninstituut deelt mee dat er ook in het afgelopen geen klachten zijn binnengeko-
men die betrekking hebben op VMG-leden. De nieuwe Ombudsman, mevrouw mr. Karin 
Been, is momenteel een jaar werkzaam. 
De VMG betaalt nu 12,5 % van de kosten van het Klachteninstituut, maar met de fusie 
tussen VOU de De NUVU zou dat kunnen veranderen. De heer Wormgoor zal zich na-
mens de VMG sterk maken voor een gelijkblijvend percentage. 
Momenteel is het zo dat niet alleen het jaarverslag op internet wordt gepubliceerd, maar 
dat iedere uitspraak op internet verschijnt als ‘nieuws’. Volgens het bestuur van de VMG 
geeft dat de uitvaartbranche negatieve aandacht. Uiteraard is transparantie van groot 
belang in de uitvaartbranche, maar om uitspraken over klachten als nieuws op te nemen 
is geen transparantie. De uitspraken van de Ombudsman zijn voor ieder na te lezen op de 
website van het klachteninstituut.  
De heer Bijnen is zeker voor transparantie, maar iedere klacht als nieuws presenteren 
kan zeker negatief werken. Ook de heer Hendriks vindt dat het presenteren van klachten 
als nieuws het imago van de branche kan schaden. Hij is van mening dat, als je aantal 
klachten afzet tegenover het aantal uitvaarten, het om minimale aantallen gaat. 
De heer Kwekkeboom voegt hier nog aan toe, dat veel klachten over uitvaarten de daar-
voor bestemde instanties niet bereiken, omdat ondernemer en klager zelf tot overeen-
stemming komen. Volgens hem is de zelfregulering binnen de uitvaartbranche prima in 
orde. 
 
10 Rondvraag 

De heer Bijnen vraagt de mening van het bestuur over de nieuwe dienst thanatopraxie 
die als alles doorgaat vanaf 1 januari 2010 mag worden uitgevoerd. Hoe zal dat gaan met 
regelgeving en tarieven. De heer Heikoop vertelt dat de VMG hierover geen mening kan 
hebben. De tarieven zullen via marktwerking worden vastgesteld en niet door de VMG of 
het NIT. De regelgeving is in handen van het NIT (het Nederlands Instituut voor Thana-
topraxie). Het in de markt zetten van deze dienst is aan de thanatopracteurs en niet aan 
een koepel voorbehouden. Uiteraard is kwaliteit belangrijk. Goede kwaliteit van de dienst 
zal de vraag naar thanatopraxie doen toenemen. 
Uiteraard zal een behandeling in veel gevallen in een mortuarium zullen plaatsvinden, 
maar toch is thanatopraxie een dienst/handeling die buiten de gezondheidszorg valt. 
De heer Bijnen vraagt zich toch af hoe e.e.a. moet worden geregeld, bijv. een toestem-
mingsformulier en een behandelingscertificaat, maar volgens de heer Heikoop zijn dit 
zaken die een geregistreerde thanatopracteur zelf zal moeten regelen met het NIT. De 
Wet op de lijkbezorging geeft kaders voor opleiding. Het NIT zorgt voor de bewaking 
hiervan.  
De heer Van Lith valt de heer Heikoop bij. Deze dienst zal zijn weg naar het publiek moet 
gaan vinden via marktwerking. 
 
De heer Bijnen bedankt het bestuur nog voor het besluit een meer zuidelijk gelegen ver-
gaderplaats te regelen. Tevens complimenteert hij de voorzitter voor hetgeen hij aan het 
begin van de vergadering met de aanwezigen heeft willen delen over zijn ziekteproces. 
Hij wenst de voorzitter veel sterkte. De overige leden sluiten zich hierbij aan. 
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11 Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering en spreekt nogmaals zijn teleurstelling uit over de lage 
opkomst. 
Hij hoopt dat d.m.v. de besluiten van vandaag de VMG een actiever gezicht krijgt, waar-
door de leden zich ook meer betrokken gaan voelen. 


