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VERSLAG van de ledenvergadering van de Vereniging van Mortuariumbeheerders 
in de Gezondheidszorg (VMG) 
 
Datum:  12 december 2016 
Tijd:  16.00 – 18.00 uur 
Plaats:  Hotel Vianen 
Aanwezig: de heren Van de Beek en Mijnhart (Mortuariumbeheer), de heer Heikoop 

en mevrouw Van den Tol (Cura Mortu Orum), de heer Huizinga (voorzit-
ter), mevrouw Van de Geest (notuliste), de heer Wormgoor (Vredehof), de 
heer Schalk (UNC), de heer Walpo (Walpot), de heer Van Gansewinkel (Van 
Gansewinkel), de heer Oomen (Matrice), de heer Bijnen (Bijnen) 

Afwezig mk: de heer Claassen (Claasen Uitvaartzorg), de heer Dop (Oleahof Den Helder) 
Afwezig zk: Brens, DELU Hoogeveen, Van der Stappen, Monuta, DLE Delft, Leyenburg, 

Antonius Sneek, Antonius Nieuwegein,  
 

1 Opening 

De heer Huizinga opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en verheugt zich 
in de opkomst. 

2 Mededelingen 

De heren Claassen en Dop hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 

3 Goedkeuring agenda 

 De heer Van de Beek van Mortuariabeheer b.v. vraagt naar de door hem gestuurde 
mail. Deze is inderdaad binnengekomen bij het secretariaat en wordt behandeld bij 
ingekomen stukken. 

 De heer Walpot vraagt naar het gesprek dat het bestuur zou hebben met Uitvaart24. 
Ook dit komt aan de orde later op de agenda. 
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4 Notulen ledenvergadering 2015 

 Worden ongewijzigd vastgesteld onder dank aan de notuliste. 

 Actiepunt vaststellen hygiëne richtlijnen. Mevrouw Van den Tol wordt hiernaar ge-
vraagd. Zij heeft een symposium hierover bezocht en is binnen CMO hiermee bezig. 
Zij gaat dit bespreken met de heer Claassen en dan eena afspraak plannen voor de 
werkgroep vaststellen hygiënerichtlijnen. 

5 a Ingekomen stukken 

 Mail de heer Van de Beek inzake het al dan niet verplicht verwijderen van geïmplan-
teerde medische apparaten (met batterij/accu). De uitvaartondernemer is verant-
woordelijk voor de crematie / begrafenis en de heer Van de Beek denkt dat het heel 
moeilijk is voor de uitvaartondernemer om te bepalen hoe iets wordt moet worden 
verwijderd. De heer Heikoop voegt toe dat er geen overeenstemming is binnen de 
branche. Daarom gaat het bestuur aan de LVC (crematoria), LOB (begraafplaatsen) 
en de Natuurbegraafplaatsen vragen wat hun standpunt is ten aanzien van pacema-
kers/ICD’s etc. De antwoorden van deze verenigingen zullen t.z.t. op de site worden 
vermeld.  

Daarnaast zal het bestuur het Ministerie vragen om een officieel standpunt en ook 
medici benaderen. Vragen die hierbij gesteld worden zijn o.a.: Wie verwijdert het 
hulpmiddel, waarom wordt het verwijderd en wat doe je met het verwijderde appa-
raat. 

Volgens mevrouw Van den Tol zijn de nabestaanden officieel eigenaar van het ver-
wijderde apparaat. Binnen CMO worden sinds kort landelijk de verwijderde appara-
ten ingezameld en ingeleverd bij Orthometals. Er ontspint een discussie over het ex-
plosiegevaar dat niet meer aanwezig zou zijn. Mevrouw Van den Tol vertelt dat zij in 
de gesprekken met crematoria nog altijd hoort dat deze verwijderd moet worden. 

De heer Heikoop adviseert de leden om op hun sites de samenwerking met Ortho-
metals te vermelden en ook wat er met de opbrengsten wordt gedaan. UITBREI-
DING). 

 b Uitgaande stukken 

 Er zijn vele stukken verstuurd, die met name betrekking hebben op de discussie bij 
Kassa.  

6 Presentatie nieuwe website 

 Hendrien krijgt het woord en laat de nieuwe website zien. Op de site kan meer in-
formatie worden geplaatst dan voorheen. Ook is er plaats voor nieuwsberichten. Le-
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den krijgen een inlogcode en kunnen dan op een afgeschermd gedeelte terecht voor 
specifieke informatie (notulen, begroting, ledenlijst, Programma van Eisen etc.)  

 De leden wordt gevraagd de link naar de site op hun eigen site te plaatsen. Hiermee 
kan iedereen laten zien actief lid te zijn van de VMG. Volledige transparantie is en 
blijft noodzakelijk. 

 De heer Heikoop licht toe dat de lijst met noodzakelijke zorg ook herzien wordt. Het 
NVZ nieuws uit 2000 komt op de site, incl. nieuw boekje formaliteiten, voorwaarden 
ziekenhuizen, voorwaarden VMG, gedragscode. 

7 Juridische aspecten declareren mortuariumkosten (incasso) 

 De heer Heikoop komt terug op het programma Kassa! Volgens hem zijn er twee 
hoofdverwijten gemaakt door de deelnemens (Boelkens en Palma). Het eerste dat 
mortuariumbeheerder lijkenpikkers zijn. Dit verwijt is te ondervangen met goede 
gedragscode. Het bestuur gaat deze gedragscode nogmaals bekijken en  herzien.  

Het tweede verwijt is dat na nabestaanden niet worden voorgelicht over financiële 
gevolgen van hun keuzes. Hierover is overleg geweest in april tussen de besturen van 
VMG en BGNU met als resultaat dat de brochure ‘Formaliteiten na overlijden’ her-
zien is. Hierbij is het punt kosten helemaal naar voren gehaald, waardoor het verwijt 
dat de kosten ‘verscholen’ waren niet meer kan klinken.  

Daarnaast wordt d.m.v. diverse voorwaarden het traject duidelijk geborgd. Zieken-
huizen gebruiken voorwaarden waarbinnen het mortuarium en de daaruit voort-
vloeiende kosten nadrukkelijk worden benoemd. Iemand die zich laat opnemen in 
een ziekenhuis geeft hiermee aan het ziekenhuis opdracht na een evt. overlijden te 
handelen overeenkomstig de voorwaarden die behoren bij de behandelovereen-
komst. De uitvaartondernemer neemt in die hoedaningheid een groot deel van de 
plichten van de nabestaanden over. Hij haalt de overledene op uit het mortuarium 
en tekent daarbij ook voor akkoord met de geldende voorwaarden van de VMG en 
de mortuariumbeheerder en de daaruit voortvloeiende fincanciële consequenties. 

 Uitvaart 24: 

o De heren Wormgoor, Schalk en Heikoop hebben een gesprek gehad met Uit-
vaart24. Zij staan niet onwelwillend tegenover betaling, maar geven de 
schuld aan onbekendheid met het te factureren bedrag. Op het moment van 
overdracht zou bekend moeten worden gemaakt wat er betaald zou moeten 
worden. 

o Er ontspint een discussie over de manier waarop Uitvaart24 zich gedraagt bij 
het ophalen van overleden. De heer Van Gansewinkel heeft een casus van 
een overledene die gevonden is. Uitvaart24 wil hiervoor helemaal niets beta-
len. De overige leden voeren aan dat dit niet onder de VMG kan vallen. Het 
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betreft nl. geen klinische overledene. In dit geval zijn de nabestaanden hoe 
dan ook verantwoordelijk voor de kosten omdat de politie aan zaakwaarne-
ming heeft gedaan.  

o De heren Mijnhart en Van de Beek vertellen dat het zelfs moeilijk is om zaken 
als gebruik rouwkamer, gebruik kapel en evt. compsumpties betaald te krij-
gen door Uitvaart24. 

o De heer Walpot heeft een discussie met Uitvaart24 gehad over een betaling 
en het opdrachtgeverschap. Daarom heeft de heer Walpot de overlijdenspa-
pieren achtergehouden om deze aan de opdrachtgever te overhandigen. 
Daarna is de factuur wel betaald, omdat Uitvaart24 anders extra kosten kwijt 
zou zijn aan het ophalen van de papieren. 

 De heer Heikoop vertelt dat het bestuur met mr. Sijmons bezig is om de voorwaar-
den van de VMG te herzien waarbij ook naar evt. incasso wordt gekeken. Mogelij-
kerwijze zelfs een proefproces. Dat kan alleen als er een casus is waarbij van het be-
gin tot het eind alles volgens de regels is verlopen. (goede voorwaarden ziekenhuis, 
informatievoorziening aan nabestaanden, overdrachtsformulier getekend door uit-
vaartondernemer, inzage in de kosten). Dat kan dan niet een gezamenlijke actie zijn 
van meerdere leden met meerdere zaken. 

 De heer Oomen is van mening dat als Uitvaart24 tekent ze gehouden zijn om te be-
talen. Zelfs de rouwvervoerder zou de factuur dan kunnen ontvangen, als ze namens 
de uitvaartondernemer optreden. 

 Mevrouw Van den Tol vertelt dat zij in contacten met Uitvaart24 helaas heeft ver-
nomen dat zij aan families doorgeven om niet te betalen. Zij heeft haar twijfels bij de 
uitspraak van de heer Heikoop dat Uitvaart24 niet onwelwillend staat tegenover be-
taling. Zij zou graag zien dat Uitvaart24 duidelijk op de site vermeldt dat mortuari-
umkosten niet in het pakket zitten en dat deze boven op de kosten komen van de 
uitvaartpakketten zoals Uitvaart24 die hanteert. 

 De heer Van Gansewinkel zou graag een inventarisatie zien bij de leden en dan een 
proefproces willen aanspannen met deze casusssen. De heer Huizinga meldt dat een 
proefproces moet gaan over één individuele casus waarin alles volstrekt helder is. 
Komt daar een uitspraak over, dan kan die gelden voor alle overige zaken. 

 Mevrouw Van den Tol stelt voor Uitvaart24 te berichten hoe het traject verloopt in 
een mortuarium.  

 De heer Walpot vraagt waarom VMG niet aanwezig was bij Kassa! De heer Huizinga 
spreekt namens het bestuur als hij zegt dat VMG er weinig bij te winnen heeft. Het is 
een juridisch ingewikkeld traject waarvan de nuance in de haast van een TV pro-
gramma verloren gaat. 
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 De heer Schalk vindt dat er voor gezorgd moet worden dat de beschikbare ruimte 
(die er nog is en door Uitvaart24 wordt benut) zo klein mogelijk moet worden ge-
maakt en daarmee is de VMG nu volop bezig.  

 De heer Oomen zou graag zien dat alle mortuariumbeheerders dezelfde werkwijze 
hanteren. De heer Huizinga stelt dat de VMG een belangenvereniging is en de leden 
zijn zelfstandige commerciële die ieder hun eigen verantwoordelijkheid dragen. 

8 Gedragscode (toetsen door SKU) 

 Deze wordt door het bestuur herzien en waarnodig aanpast. 

9 Jaarverslag 2015 

Het jaarverslag wordt bijgevoegd bij de notulen. 

10 Begroting 2017 / exploitatie 2015 / jaarrekening 2014 

 We hebben een voorzitterloze periode achter de rug waarin zelfs een jaar geen con-
tributie is berekend. Het bedrag per stem staat al jaren op 250 € per stem. Dat is 
heel laag. De nieuwe begroting vergt een verhoging van dit bedrag naar € 450 per 
stem. Dan blijft het eigen vermogen op peil nl. € 31.000. De begroting 2017 wordt 
meegestuurd met de notulen. begroting wordt meegestuurd.  

 Voor de kascontrole zal de heer Wormgoor contact opnemen met de heren Walpot 
en Bijnen  

11 Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen 

 Secretariaat Ombudsman: is strikt neutraal georganiseerd en momenteel onderge-
bracht bij Wissenraet Van Spaendonck. 

 Het aantal klachten dat binnenkomt wordt hoger, maar niet alle klachten worden 
ontvankelijk verklaard. Vanuit de VMG geen enkele klacht. 

 Wel is het zo dat er steeds meer klachten binnenkomen over (het gebrek aan) trans-
parantie voor de tarieven. Ook voor de VMG heel belangrijk. Meeste klachten wor-
den opgelost voor ze bij de ombudsman binnenkomen of zodra ze daar zijn binnen-
gekomen. 

 De heer Heikoop vraagt of het zinvol is om op de site te benoemen hoeveel klachten 
er zijn binnengekomen. Dat lijkt niet nodig te zijn omdat op de site van SKU meteen 
de laatste jaarverslagen zijn in te zien en daarin worden de klachten per branche-
onderdeel vermeld. De heer Walpot meldt dat veel klachten ook via bemiddeling van 
het ziekenhuis worden afgehandeld. Afspraak is dat op de site van VMG de link naar 
het klachteninstituut duidelijk wordt vermeld. 

http://www.vanspaendonck-wispa.nl/
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12 Rondvraag 

 De heer Oomen vraagt of het juridisch onderzoek naar het declaratietraject al ge-
start is. Dat is inderdaad gestart. VMG heeft hiervoor contact gezocht met mr. Sij-
mons. De heer Heikoop meldt dat alle partijen die de brief aan de Minister hebben 
ontvangen (n.a.v. KASSA!) ook bericht zullen ontvangen over de nieuwe site en alle 
wijzigingen. 

13 Sluiting 

 De heer Huizinga besluit de bijeenkomst met dank aan alle aanwezigen voor de 
komst en de actieve en plezierige deelname. 

Actie Door 

Herzien tekst Noodzakelijke zorg Bestuur 

VMG site  Secretariaat 

Contact met mr. Sijmons over voorwaarden Secretaris 

Gedragscode Bestuur 

Vaststellen tekst brochure ‘Formaliteiten bij 
overlijden 

Bestuur 

Brief aan leden bij lancering site Secretaris 

Brief aan partijen (Uitvaart24, Atropos c.s.) 
omtrent de site / gedragscode etc. 

Bestuur 

Hygiëne richtlijnen Mw Van den Tol 

 

 


