
 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging van Mortuariumbeheerders in de 
gezondheidszorg 
 
Datum:   13 december 2012 
Lokatie:  Zevenaar, De Wit 
Aanwezig: A.A.H.M. Claassen (Claassen Vught), J. Heikoop (CMO), H.J. van den Tol-

Nelisse (CMO), M.A.M. de Wit (De Wit), K.H. Eggens-Tiggelaar (DELU), J.A. 
van Gansewinkel, (Van Gansewinkel), P. Schalk (UNC), H.J. Wormgoor 
(Vredehof), 

Afwezig mk: Bijnen, Brens, Matrice, Antonius Sneek, Antonius Nieuwegein, R. Kwekke-
boom 

Afwezig zk: Noord-Holland Noord, DLE, Mortuarium Leyenburgh, Van Lith, Monuta, 
Mortuariabeheer, Rainbow Deceased Care, Sint Jan, Van der Stappen, 

 
 
1 Opening 
 
De heer Schalk opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. De heer 
Schalk stelt zich voor omdat niet iedereen hem kent. Hij vervangt als vice-voorzitter de 
heer Kwekkeboom die ziek is. Hij is opnieuw getroffen door kanker. Vanuit het bestuur 
gaat een delegatie op bezoek. Een kaart wordt gestuurd.  
 
2 Mededelingen 
Er zijn 4 afmeldingen. 
Dank aan de heer De Wit voor beschikbaarstelling van de locatie.  
De heer Claassen stelt zijn locatie beschikbaar voor de najaarsvergadering van 2013. De 
datum wordt 13 november in Uden. 13.00 bestuur, 14.00 uur ledenvergadering. 
Twee nieuwe leden Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en Antonius Ziekenhuis Sneek 
worden welkom geheten. 
Er wordt afgesproken dat dit soort nieuws aan de leden wordt meegedeeld.  
 
3 Goedkeuring agenda 
Wordt vastgesteld. 
 
4 Notulen ledenvergadering 2011 
Geen vragen. Worden ongewijzigd en onder dank aan de notuliste vastgesteld. 
 
5 Ingekomen stukken 
Brief aan Keurmerk over al dan niet meeliften van mortuariumbeheerders (VMG) bij de 
certificering van de SKU.  
Op 10 november is er een antwoord gekomen. Volgens de SKU bedient de VMG een an-



dere branche en past mortuariumbeheer niet in de definitie van de SKU. De scoop van de 
SKU is vastgelegd en is niet toepasbaar op de VMG. 
Mortuariumbeheerders voeren noodzakelijke zorg uit voor gezondheidszorginstellingen 
en wenselijke zorg voor nabestaanden c.q. uitvaartondernemers. Dus in die zin zijn we 
ketenpartners. SKU kijkt volgens de heer Wormgoor niet naar de keten, terwijl er bij de 
audits van het SKU wel naar de keten wordt gekeken. Bij een ISO-certificering wordt wel 
gekeken naar leveranciers (de keten in).  
Besloten wordt een antwoord te formuleren in die zin dat eventuele deelname van de 
VMG aan het certificeringstraject wel degelijk belangrijk is en dat de SKU momenteel zelf 
wel de postmortale zorg bij de leden beoordeelt. 
 
Aan de NTS is een brief gestuurd over de te declareren kosten voor het gebruik van mor-
tuaria bij donatieprocedures. De tarieven van NTS zijn nl. sinds 2004 niet meer aange-
past of geïndexeerd.  
De heer De Wit beschikt over de nieuwste brochure van NTS, en daarin worden tarieven 
genoemd. Die blijken dezelfde te zijn als de tarieven uit 2004. 
De heer Heikoop zal nog een poging wagen contact op te nemen met BIS/NTS. 
Dit is inmiddels gedaan en er is een reactie ontvangen, die inmiddels aan de leden is toe-
gestuurd. 
 
6 Jaarverslag 2011 
 
Het jaarverslag word uitgedeeld en er wordt even tijd gegeven om het verslag door te 
lezen. 
De heer Heikoop vraagt naar de digitalisering. BGNU is daarmee ook bezig met een pilot. 
In Den Bosch is een aantal uitvaartondernemers dat kan inloggen om aangifte te doen. 
Maar de originele A-verklaring moet nog wel naar Burgerzaken gebracht worden. 
Ook in Veghel wordt digitaal aangifte gedaan. Wel wordt later een originele verklaring 
opgestuurd of opgehaald. Dit wordt straks in Uden ook gedaan. 
Dit levert tijdwinst op, omdat niet iedere aangifte apart hoeft te worden gedaan. 
Er is ook sprake van dat de A-verklaring digitaal wordt gedaan. Mevrouw van den Tol is 
nl. op bijeenkomsten geweest waar dit ter sprake is gekomen. 
Dit zijn ontwikkelingen waarop de VMG weinig tot geen invloed kan uitoefenen.  
 
7 Bestuursverkiezing 
De heer Claassen is aftredend en herkiesbaar. Met algemene stemmen wordt hij verko-
zen. 
 
8 Begroting / jaarrekening / exploitatie 
De heer Wormgoor licht de financiële stukken toe. Van een aantal budgetten is geen ge-
bruik gemaakt, andere posten zijn lager uitgevallen. Dat betekent dat de contributie ge-
lijk blijft. 
De heer Heikoop zou graag weer een ledenwerfactie organiseren. Dit zal worden gere-
geld. 
De kascontrole wordt nu niet uitgevoerd, maar later. De heer Claassen stelt voor de heer 
Bijnen te vragen. Mevrouw Van den Tol komt naar Vught toe en ook de heer Wormgoor. 
Inmiddels heeft de controle plaatsgevonden en is het bestuur over 2011 en 2012 gede-
chargeerd voor het gevoerde beleid.  
 



9 SKU 
De heer Wormgoor neemt het woord. Er is discussie geweest over de toekomst van de 
SKU. Hoe handelt de ombudsman? Vooral de verzekeringsbranche is huiverig voor een 
ombudsman vanuit de branche, zeg maar voor een ‘slager die zijn eigen vlees keurt’. 
Daarom is er een vraag uitgezet bij de leden van SKU wat men wil: of een juridisch ge-
schoolde ombudsman, of toch iemand vanuit de branche. SKU heeft de vraag in de bran-
che neergelegd. VMG heeft via een belrondje onder het bestuur een antwoord geformu-
leerd.  
Naar nu blijkt trekt de ombudman zich per 1 januari 2013 terug en laat hij de verenigin-
gen vrij een invulling te geven aan de nieuwe functie van ombudsman.  
Het komt voor een deel door media-aandacht aan de uitvaartbranche, vooral door het 
vermeende gebrek van transparantie. 
De heer Wormgoor is van mening dat een juridisch geschoolde persoon met ervaring in 
klachtenbemiddeling dit werk ook zal moeten kunnen uitvoeren. 
Bij de omslag van de kosten wordt per 1/1 2013 bij de BGNU en LOB overgegaan tot 
kosten per lid/veroorzaker (of er nu wel of geen sprake is van schuld). 
 
10 PvE 
Mevrouw Van den Tol krijgt het woord. Zij is lid geweest van de commissie om de PvE 
om dit op te stellen. 
Per mogelijke mortuariumruimte wordt beschreven: doel, aandachtspunten. 
Wel is er nog een vraag bijgekomen vanuit de ziekenhuizen om een schoonmaakproto-
col. 
Het PvE is niet een verplichting, maar een sterke aanbeveling. 
Zij bedankt de heer Claassen voor de mooie presentatie van de proefexemplaren. 
De heer Schalk vraagt of er bewust gekozen is om politiemortuarium buiten beschou-
wing te houden. Dat is bewust gedaan. Aanhangsel voor politiemortuarium met FO-
normen.  
Het volgende wordt afgesproken: 
 Bij sectiekamer donatieprocedures expliciet vermelden. 
 Voor politiemortuarium verwijzen naar FO-normen (1000.05). 
 In een mortuariumruimte mogen geen afvoerputjes zijn. De tekst wordt overeenkom-

stig aangepast. 
 
Het stuk ligt niet meer voor aan de leden. Dit boekje is het resultaat van de werkzaam-
heden van de door de VMG ingestelde commissie.  
Het wordt digitaal beschikbaar gesteld met een opmaak die bij kopiëren/printen duide-
lijk maakt dat het een uitgave van VMG is. 
 
Mevrouw Van den Tol vraagt of het vervolg van onderhoud en schoonmaak interessant 
is. De heer Claassen ziet dat zeker zitten. Hij vraagt dit na bij zijn neef die voor de BGNU 
de RI&E heeft herschreven. 
 
Besloten wordt dat het PvE zal worden aangeboden aan de contactpersoon van de VMG 
bij de NVZ. Dit is tegelijk een fotomoment en nieuws voor op de site. 
 
De heer Van Gansewinkel stelt voor om het PDF-je rond te sturen. De aanwezigen zijn 
het daar niet mee eens omdat het discussie zou opwekken. De voorzitter stelt voor het te 
laten drukken zonder herziening (behoudens de genoemde punten). Bij herdruk is her-



ziening uiteraard mogelijk. 
 
De heer Wormgoor vertelt dat de regio Oost van de politie de contracten voor het poli-
tiewerk aan het herzien is. 
 
Er komt een discussie op gang over het traject politievervoer. Het blijkt dat het declara-
bele traject best lastig is.   
De heer Heikoop vertelt dat binnen de Nationale Politie een directeur facilitair komt en 
dat zal betekenen dat er naar alle contracten wordt gekeken, voor vervoer, voor mortua-
riumassistentie, NFI-ritten. 
Ook de eigendom van een overledene is nog lastig. Het is nl. geen object in de zin van de 
wet. 
 
11 Rondvraag 
 
De heer Van Gansewinkel: Catharinaziekenhuis levert overledenen af zonder dat nood-
zakelijke zorg is uitgevoerd. De aanwezigen adviseren hem hierover contact op te ne-
men met het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft nl. een zorgplicht t.o.v. de overledene. 
 
12 Sluiting 
De heer Schalk bedankt de heer De Wit hartelijk voor de verleende gastvrijheid. 
Besloten wordt om de ledenvergadering 2013 te houden op 13 november. De heer 
Claassen biedt hierbij de faciliteiten van zijn bedrijf aan. Tevens biedt hij een bezichti-
ging aan van het nieuwe mortuarium bij het ziekenhuis in Uden.  
Aanvang ledenvergadering 14.00 uur, vooraf is er bestuursvergadering vanaf 13.00 uur. 


