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Notulen  van de ledenvergadering van de Vereniging van Mortuariumbeheerders in de 
Gezondheidszorg (VMG) 
 
Datum:  29 november 2011 
Tijd:  11.00 – 12.30 uur 
Plaats:  Orpheus Apeldoorn 
Aanwezig: A.A.H.M. Claassen (Claassen Veghel), J. Heikoop (CMO), H.J. van den Tol-Nelisse 

(CMO), M.A.M. de Wit (De Wit), T. van Sloten (DLE Delft), M.E.J. van Gansewinkel 
(Van Gansewinkel), W. Muller (Van Lith), J. Kuijpers (Monuta), W. Spaans (Mortua-
riabeheer), P. Schalk (UNC), H.J. Wormgoor (Vredehof) M. Walpot (Walpot), R. 
Kwekkeboom (Voorzitter), H. van de Geest (notuliste) 

Afwezig mk: Brens, UVZ Noord Holland Noord, Van der Stappen 
Afwezig zk: Bijnen, DEL Hoogeveen, Mortuarium Leyenburgh, Matrice, Rainbow Deceased Care, 

De Sint Jan 

 
1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de keuze van deze vergaderdatum en 
–locatie een gelukkige genoemd mag worden. Daardoor is de opkomst erg hoog. 
 
2 Mededelingen 

De heer Heikoop deelt mee dat de VMG al een jaar lang in gesprek probeert te komen met 
BISlife en NTS over de tarieven voor gebruik van mortuaria voor donatieactiviteiten. Deze 
tarieven zijn oud en dateren uit 2006 en zijn niet opnieuw vastgesteld of geïndexeerd. Ook 
zijn er misverstanden in diverse ziekenhuizen over wie deze tarieven aan BISlife factureert. 
Daarnaast is er concurrentie op de donatiemarkt, doordat ETB er bij gekomen is. VMG blijft 
proberen om in contact te komen met BISlife. 
Van der Stappen heeft haar lidmaatschap opgezegd. De voorzitter zal hierover contact op-
nemen met de heer Tijssens. 
 
3 Goedkeuring agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgeld. 
 
4 Notulen ledenvergadering 2010 

De notulen worden ongewijzigd en onder dank aan de samenstellers vastgesteld. 
* VMG lijkt op een ‘calamiteitenorganisatie’, maar volgens de voorzitter zou de VMG meer 
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ambitie mogen en moeten hebben.  
* Overleg met NVZ heeft plaatsgevonden. NVZ heeft naar aanleiding hiervan een brief ge-
stuurd aan de ziekenhuizen. 
* Overleg met Actiz (voorheen Arcares, koepel van AWBZ-instellingen) heeft nog niet 
plaatsgevonden i.v.m. een reorganisatie bij de koepel. 
* Er wordt een werkgroep ingesteld om een Programma van Eisen op te stellen voor mortu-
aria. Er is hiervoor nl. niets voor op papier gezet.  
* Er wordt onderzoek gedaan naar de actualiteit van de website. Via Peter van Schaik pro-
beren we inzicht te krijgen in bezoekersaantallen. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar 
een eigen website, die niet hangt onder een andere organisatie. Zeker de combinatie met 
www.uitvaart.nl waar de website nu gehost is, is niet de meest gelukkige. De heer Heikoop 
is in gesprek met een websitebouwer om de VMG een eigen plek op internet te geven. 
* Het bestuur wil weten of er genoeg draagvlak is om in zee te gaan met de Stichting Keur-
merk Uitvaartzorg. Of heeft de VMG genoeg aan de eigen gedragscode?  
* De VMG zou kunnen meeliften met de SKU of een eigen keurmerk in het leven moeten 
roepen. 
* Normen opstellen voor noodzakelijke zorg. Eisen vastleggen voor de overdracht op de af-
deling. Eisen opstellen voor de overdracht in het mortuarium. 
* De heer Heikoop voegt hier aan toe dat de overledene in principe eigendom is van de na-
bestaanden en die zijn er verantwoordelijk voor.  
* De heer De Wit merkt dat de mortuariumbeheerder aan de opdrachtgevers (ziekenhui-
zen) de waarde moet laten zien van professioneel mortuariumbeheer. 
 
 
5 a Ingekomen stukken 
 b Uitgaande stukken 

6 Jaarverslag 2010 

Wordt vastgesteld. 
Mevrouw Van den Tol vraagt hoe het staat met de digitalisering van de overlijdenspapieren. 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is niet duidelijk hierover. In Delft en Arnhem 
is men begonnen met een ‘pilot’. De heer Heikoop informeert bij de VNG. 
De heer Claassen vult aan dat de BGNU er ook mee bezig is. 
 
7 Bestuursverkiezing 

De heer Van Harn heeft zijn bestuurszetel verlaten i.v.m. zijn vertrek bij Monuta. De heer P. 
Schalk van UNC is kandidaat. De heren Heikoop en Wormgoor zijn aftredend en herkies-
baar. 
Alle drie de heren worden met algemene stemmen verkozen. 
 
8 Begroting 2012 / exploitatie 2011 / jaarrekening 2010 

De contributie voor 2012 blijft  € 250,00 per stem. De heren De Wit en Muller vormen de 
kascontrolecommissie en verlenen het bestuur decharge voor het gevoerde financiële be-
leid. 
 

http://www.uitvaart.nl/
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9 Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen 

De heer Wormgoor deelt mee dat de heer mr. Chr. Spierings uit Amsterdam is voorgedragen 
als nieuwe ombudsman voor de SKU in verband met het vertrek van mevrouw Been. 
Het aantal klachten is stabiel.  
Nardus heeft zich aangesloten, waarmee nu de hele branche vertegenwoordigd is. Waar-
schijnlijk kunnen er wel meer klachten binnenkomen, juist vanwege dit feit. 
Het blijkt dat de ombudsman meer en meer als vraagbaak wordt gebruikt, wat betekent dat 
de vaste vergoeding voor de ombudsman meegroeit. 
 
De heer Heikoop merkt op dat hij van mening is dat het claimgedrag toeneemt. Vanwege 
medicijngebruik en de ziektegeschiedenis kan de conditie van een overledene sterk ach-
teruitgaan, zonder dat hiervoor een ‘schuldige’ aan te wijzen valt. Toch wordt voor dit 
conditieverlies in een aantal gevallen de mortuariumbeheerder aansprakelijk gesteld. 
 
Een manier om de conditie van de overledene vast te leggen is een handtekening te vragen 
bij de overdracht van de overledene vanuit het mortuarium aan de vervoerder c.q. uitvaart-
ondernemer. Hierbij kan dan ook meteen de aansprakelijkheid van de mortuariumbeheer-
der verworpen worden.  
 
De voorzitter is van mening dat de NVZ hierin een informatieplicht heeft ten opzichte van 
de opgenomen patiënten. 
Mevrouw Van den Tol stelt voor om als mortuariumbeheerders een uitgebreide informatie-
brochure op te stellen waarin verschillende scenario’s zouden kunnen worden beschreven. 
De voorzitter ziet hierin ook een rol weggelegd voorde NVZ. 
De heer Walpot is van mening dat deze informatie ook op de website van de VMG te vinden 
zou moeten zijn. 
Mevrouw Van den Tol vindt dat in de informatie ook moet worden vermeld dat er specialis-
ten zijn die bepaalde problemen bij overledenen kunnen verhelpen of verminderen, zodat 
een opbaring toch kan doorgaan. 
 
De heer Wormgoor stelt dat de klacht aan de mortuariumbeheerder meestal een kluwen 
aan klachtjes en problemen verhult, veelal niet eens gerelateerd aan het mortuarium maar 
aan de stadia voorafgaand aan het overlijden. 
 
 
10 Opstellen Inrichtingsnormen inrichting ziekenhuismortuaria  

De heer Heikoop deelt mee dat een deskundig lid van de bouwcommissie van het Meander 
Medische Centrum in Amersfoort graag wil meewerken aan het opstellen van inrichtings-
normen. De heer Claassen heeft in de bestuursvergadering al aangegeven ook beschikbaar 
te zijn. Vanuit de vergadering geeft mevrouw Van den Tol zich op. Door het secretariaat zal 
een afspraak gepland worden. 
Ook vanuit de NVZ zal een bijdrage geleverd worden. 
 
11 Rondvraag 

De heer Walpot: wil graag een intranet op de website van de VMG. 
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De heer De Wit: waar stuurt men facturen heen voor een overledene die aan de wetenschap 
ter beschikking is gesteld. Het blijkt dat deze aan de nabestaanden gestuurd moeten wor-
den. 
De heer De Wit stelt voor om de volgende vergadering bij een lid van de VMG te houden. De 
aanwezigen zijn het daarmee eens.  
De heer Wormgoor deelt mee dat de BGNU zich heeft gebogen over de BTW-problematiek 
binnen de uitvaartbranche. 
De heer Claassen vertelt dat hij inmiddels BTW heft over het gebruik van zijn rouwcentrum 
door derden. 
Besloten wordt dat de VMG een gesprek met de BGNU aangaat over o.a. de BTW-
problematiek. 
 
12 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor haar of zijn bijdrage. 


