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JAARVERSLAG 2015/2016 VAN DE VERENIGING VAN 
MORTUARIUMBEHEERDERS IN DE GEZONDHEIDS-

ZORG 
 

Gedurende 2015/2016 vergaderde het bestuur van de VMG tweemaal. Er werd eenmaal 
een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vergaderde het bestuur met het 
dagelijks bestuur van de BGNU. 
Tijdens deze vergaderingen werd over de volgende zaken gesproken. 
 

 Inde najaarsvergadering van 2015 maakt het bestuur bekend dat de heer Joris 

Huizinga, voormalig directeur van DELA, is gevraagd en bereid gevonden om 

voorzitter van de VMG te worden. Op verzoek van het lid Van Gansewinkel wor-

den de afspraken vastgelegd in een benoemingsbrief. 

 Het opstellen van hygiëne- en schoonmaakprotocollen is nog niet uitgevoerd. Zo-

wel mw. Van den Tol als de heer Claassen wil nog steeds deelnemen aan de com-

missie hiervoor.  

 Van het Programma van Eisen wordt goed gebruik gemaakt.  

 Namens het VMG bestuur heeft bestuurslid Schalk bemiddeld in het geschil tus-

sen uitvaartondernemers in de regio Geldrop, het ziekenhuis in Geldrop en het 

VMG-lid CMO. 

  De 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 mortuari-

umbeheerder in de vorm van kosten noodzakelijke zorg te worden belast aan het 

ziekenhuis.  

 Een delegatie van het VMG bestuur is in 2015 nogmaals bij de heer Boelkens van 

Atropos op bezoek geweest. Hij heeft de VMG geïnformeerd van mening te zijn 

dat de afspraken uit 2000 niet meer gelden. 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 wor-

den 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. Besloten wordt vrien-

delijk bedanken voor de uitnodigingHet bestuur heeft gedurende 2014 diverse ex-

terne contacten onderhouden. 
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 De kascontrole wordt door de heren Bijnen en Walpot uitgevoerd. 

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

vermogen gelijk blijft (1.5 maal de inkomsten). 

 In de najaarsvergadering wordt besloten tot herzien van de website zodat VMG 

los van Uitvaart.nl kan fungeren. In het voorjaar van 2016 is het ontwerp gereed 

en de nieuwe site wordt gepresenteerd in de najaarsvergadering van 2016. 

 In het voorjaar van 2016 wordt door het programma KASSA aandacht besteed aan 

het dossier mortuariumkosten. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur contact 

met de uitvaartondernemers die in het programma optraden. Daarnaast is er een 

bijzonder overleg met bestuursleden van de BGNU, waarin van gedachten wordt 

gewisseld over dit dossier en ook stappen worden gezet voor de toekomst. BGNU 

en VMG gaan meer samen optrekken om misverstanden te voorkomen.  

 De VMG telt 19 leden. 


