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Notulen van de ledenvergadering van Vereniging van Mortuariumbeheerders 

in de Gezondheidszorg 

Datum  7 oktober 2015 

Aanwezig:  de heer Bijnen, de heer Claassen, de heer Van Gansewinkel, de heer 

Heikoop, de heer Schalk (voorzitter a.i.), mevrouw Van den Tol, de heer 

Walpot, de heer Wormgoor, Hendrien van de Geest (notuliste) 

Afwezig mk:  Oleahof (vh Uitvaartverzorging Noord-Holland), Antoniusziekenhuis 

Nieuwegein, DLE Delft, Mortuariumbeheer Arnhem, Van der Stappen 

Voorafgaand aan de opening van de vergadering vraagt de 2e voorzitter of de aanwezigen 

bezwaar hebben tegen de door het bestuur voorgestelde kandidatuur van de heer J. Huizin-

ga voor de functie van voorzitter van de VMG. Aanvullend vraagt hij of de aanwezige leden 

een tegenkandidaat wensen voor te stellen. Dat blijkt niet het geval. 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

2.  Mededelingen 

Afmeldingen worden voorgelezen (zie hierboven). 

3.  Goedkeuring agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

4. Notulen 2013 

 

 Opstellen hygiëne- en schoonmaakprotocollen is (nog) niet uitgevoerd. Zowel mw. 

Van den Tol als de heer Claassen wil nog steeds deelnemen aan de commissie hier-

voor. Via een PA-lab zullen richtlijnen worden opgevraagd. Ook de ziekenhuishygi-

enist van het JBZ zal worden gevraagd om deel te nemen. Afspraken zullen via het 

secretariaat worden gemaakt. 

 Van het Programma van Eisen wordt goed gebruik gemaakt. Het wordt meerdere ma-

len per jaar opgevraagd door ziekenhuizen die nieuw- of verbouwplannen hebben. 



L:\Word\VMG\NOTULEN\20151007 notulen ledenvergadering.docx Pagina 2 van 4 

De leden hebben dit PvE toegezonden gekregen, maar als extra exemplaren nodig 

zijn, kunnen deze bij het secretariaat worden aangevraagd. 

5.  Ingekomen stukken 

Omwille van de hanteerbaarheid worden de inkomende en uitgaande stukken per dossier 

behandeld. 

 Brief van vier uitvaartondernemers uit omgeving Geldrop die het niet eens zijn met 

de toeslag die VMG-lid CMO berekent voor de extra mortuariumkosten in het Sint 

Anna Ziekenhuis. Namens het bestuur heeft de heer Schalk een bemiddelingspoging 

ondernomen. Het ziekenhuis heeft lopende de overeenkomst de huur voor de mor-

tuariumfaciliteiten met ruim 650% verhoogd. De extra huurlasten werden met een 

toeslag op de wenselijke zorg belast aan de nabestaanden/uitvaartverzorger, ook 

wanneer een overledene binnen drie uur wordt opgehaald. Als gevolg van deze 

klacht is CMO gestopt met het betalen van extra huur en het berekenen van de toe-

slag. Het ziekenhuis heeft aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe mortuarium-

beheerder die wel bereid is om het exorbitante huurbedrag te betalen. 

 NVZ: VMG heeft NVZ gevraagd om een standpunt m.b.t. de huur van mortuaria. In 

het antwoord wordt nogmaals duidelijk gemaakt dat de afspraken van 2000 nog 

steeds gelden. Ook zegt NVZ dat een ziekenhuis zelf tarieven mag vaststellen voor 

huur van een mortuarium. De huurkosten dienen vervolgens door de mortuariumbe-

heerder in de vorm van kosten noodzakelijke zorg te worden belast aan het zieken-

huis. (Voor toelichting zie bijgaande brief van NVZ – kopie). 

Naar aanleiding van deze brief en de casus Sint Anna vraagt het bestuur de leden om 

ongewenste ontwikkelingen over bijv. huur en mortuariumbeheer te melden bij het 

bestuur, zodat er kan worden overlegd met de NVZ. 

De heer Wormgoor vraagt zich af of het mogelijk is zicht te krijgen op gemiddelde 

mortuariumhuur/-kosten. 

De heer Walpot vraagt ook hoe ziekenhuizen omgaan met mogelijke belangenver-

strengeling. 

Volgens de heer Heikoop is er altijd een mogelijkheid om als VMG opnieuw in overleg 

te treden met het NVZ. 

Mevrouw Van den Tol is van mening dat een grote(re) betrokkenheid vanuit de zie-

kenhuizen bij de zorg voor overleden patiënten kan voorkomen dat deze ongewenste 

situaties ontstaan. 

De heer Schalk is van mening dat een mortuariumbeheerder transparant  moet zijn 

over het gehanteerde verdienmodel v.w.b. het mortuarium. 
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 Atropos: de heer Boelkens heeft de VMG geïnformeerd van mening te zijn dat de af-

spraken uit 2000 niet meer gelden. Er leefde bij hem frustratie (o.a. n.a.v. het pro-

gramma Kassa) en in 2014 en 2015 is het bestuur tweemaal met hem in gesprek ge-

weest. Hij is van mening dat de VMG niet transparant is over de tariefstructuur en de 

afspraken over de tarieven. Hij heeft gesprekken gevoerd met het Kamerlid mw. 

Bruins Slot. Hij heeft zijn klachten kunnen delen met het bestuur. Een kopie van de 

brief van de NVZ zal hem worden toegestuurd, omdat daarin duidelijk wordt gesteld 

dat de afspraken uit 2000 nog steeds gelden. 

 VTU: verzoek van het bestuur van de VTU aan de VMG om deel te nemen aan een 

overleg om te komen tot een Platform- achtige constructie. De ervaringen van de be-

stuursleden met het voormalige Platform zijn niet van dien aard dat dit een aanwinst 

wordt geacht. De secretaris zal namens het bestuur vriendelijk bedanken voor de uit-

nodiging,  maar ook vragen om  argumenten waarom de VMG aan dit Platform deel  

zou moeten nemen. 

6.  Jaarverslag 2013/2014 

Het jaarverslag zal enigszins worden aangepast en worden meegestuurd met de notulen. 

7. Bestuursverkiezing 

De heer J. (Joris) Huizinga, voormalig directeur uitvaartzorg van DELA, is gevraagd en bereid 

gevonden om toe te treden tot et bestuur  van de VMG. Het bestuur kiest uit zijn midden 

een voorzitter. De overige bestuursleden blijven i.v.m. de continuïteit aan. Vanaf 216 zal een 

nieuw rooster van aftreden worden gehanteerd.  

8.  Begroting 

Kascontrole: de heren Bijnen en Walpot zullen deze uitvoeren. 

Voor 2016 wordt de contributie op € 250 per stem gesteld, waardoor het eigen vermogen 

gelijk blijft (1.5 maal de inkomsten). 

De heer Van Gansewinkel stelt voor om in een benoemingsbrief vast te leggen wat er van de 

voorzitter wordt verwacht, welke kosten worden vergoed. Dit voorstel wordt overgenomen. 

De heer Heikoop vraagt of het zinvol is een inventarisatie te houden van alle in beheer zijnde 

mortuaria (ook zorgcentra). Dit zal worden verzorgd door het secretariaat. 

Website: er worden offertes opgevraagd voor het hosten en herontwerpen van de site, zo-

dat deze zonder inmenging van Uitvaart.nl kan fungeren en onderhouden kan worden. Hier-

bij zal ook een intranetfunctie moeten komen, voor het lezen van notulen en begrotingen 

etc. 
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9.  SKU 

De heer Wormgoor krijgt het woord. 

 Klachteninstituut: nieuwe ombudsman mw.  Schellekens is een jaar in functie en dit 

gaat goed. 

 Klachteninstituut: wil het secretariaat elders onderbrengen. Voorstellen zijn bij één 

van de bestaande koepelsecretariaten. Ook het VMG heeft toegezegd dit evt. te wil-

len verzorgen. 

10.  Rondvraag: 

De heer Walpot vraagt hoe de overige leden omgaan met belate van wenselijke mortuari-

umzorg aan budgetuitvaartverzorgers. De heer Claassen stelt dat hij de vervoerder aanspra-

kelijk stelt voor het voldoen van de facturen van deze klanten. Zij tekenen tenslotte voor het 

ophalen van de overledene i.v.m. de aan hun verstrekte opdracht tot overbrengen. Is een 

uitvaartondernemer in het bezit van het Keurmerk, dan dient er geconformeerd te worden 

aan hun standaarden incl. een overdrachtsformulier volgens protocol. 

De heer Bijnen heeft ditzelfde probleem bij enkele ZZP’ers. Ook hiervoor zal hetzelfde gel-

den. 

11.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 

Na afloop krijgen de aanwezigen een rondleiding in het gerenoveerde mortuarium van het 

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel door mevrouw Van den Tol. 

 


