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Agenda van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Mortuari-
umbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) 
 
Datum:  30 november 2017 
Tijd:  15.30 – 18.00 uur 
Plaats:  Hotel Van der Valk Tiel, Laan van Westroijen 10 
Aanwezig: de heer Claassen (Claassen), de heren Heikoop en Hoens en mevrouw Van den Tol (CMO), de 

heer Nieuwland (DLE Delft), de heer en mevrouw Van Gansewinkel (Van Gansewinkel), de 
heer Blaak (Monuta), de heren Van Dijk en Maassen van den Brink (Mortuariabeheer b.v.), de 
heren Thijssens en Van de Biggelaar (Van der Stappen), de heer Schalk (UNC), de heren 
Wormgoor en Swier (Vredehof) de heer Walpot (Walpot), de heer Durksz en mevrouw Ter-
wisscha (Antonius ziekenhuis Sneek), de heer Huizinga (voorzitter), mevrouw Van de Geest 
(notuliste) 

Afwezig: Bijnen, Brens, DELU, Mortuarium Leyenburgh, Matrice, Sint Jan, Antonius Ziekenhuis Nieuwe-

gein 
 
 
1 Opening 

De heer Huizinga opent de vergadering en is zeer verheugd met de hoge opkomst. 

2 Mededelingen en goedkeuring/aanvulling agenda 

 Punt 7 komt te vervallen. Het jaarverslag dient nog te worden geschreven en door 
het bestuur te worden goedgekeurd.  

 Agenda wordt behoudens deze wijziging vastgesteld. 
 

3 Verslag ledenvergadering 12 december 2016 

 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd. 

 Actielijst:  
o het onderwerp noodzaak verwijderen pacemakers incl opdrachttraject 

is door de heer Heikoop aangekaart bij zijn contactpersoon van het Minis-
teriek van Binnenlandse Zaken. Het Ministerie gaat dit trajet beoordelen. 
Er dienen richtlijnen te worden vastgelegd voor de toestemming. 

o Mevrouw Van den Tol zou met de heer Claassen een werkgroep vormen 
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m.b.t. de hygiënerichtlijnen. Dat is helaas nog niet gebeurd. Maar ze is nu 
in contact gekomen met een bedrijf dat hygiënerichtlijnen te koop aan 
biedt. Zij heeft een afspraak eind januari waarbij de heer Claassen ook be-
trokken zal worden. De VMG (bestuur en leden) zal dan door haar geïn-
formeerd worden. 

 
4 Correspondentie 

a. Ingekomen stukken 
b. Uitgaande stukken 

Geen bijzonderheden over te melden. 

5 Juridische aspecten overdracht overledene en declareren mortuariumkosten (incasso) 
 

De heer prof. mr. dr. dr. J.G. Sijmons (Jaap) houdt een inleiding. Bestuur gaat verder actie-
punten opstellen n.a.v. het betoog van mr Sijmons. 
 
De heer Heikoop stelt het volgende voor: 

 Afspraak met mr. Sijmons voor het herzien van de algemene voorwaarden van de 
VMG. 

 Herzien informatiebrochure voor nabestaanden (onderwerp is dan alleen de zorg 
na overlijden) 

 Teksten website herzien. 

 Maximaal en transparant communiceren (ook richting NVZ) 

 Meer communiceren dan tot nu toe gebruikelijk, maar dan wel goed. Met hulp van 
Nysingh. 

 VMG heeft goede contacten met BGNU, maar BGNU vertegenwoordigt niet alle 
uitvaartondernemers. Het is heel lastig om in contact te treden met de ‘ongebonden’ 
ondernemers. Wel verwacht de heer Heikoop dat de BGNU n.a.v. de ALV van dinsdag 
een stuk naar buiten zal brengen over mortuariumkosten. 

 De vermeende concurrentie door mortuariumbeheerders die ook uitvaartonder-
nemer is en blijft een lastig probleem. Daarvoor zal de gedragscode moeten worden 
getoetst. Daarvoor heeft de SKU de VMG een aanbod gedaan.  

 
Mevrouw Van Gansewinkel krijgt het woord. Haar betoog treft u al bijlage bij de notulen 
aan. De aanwezigen applaudisseren nadat mevrouw Van Gansewinkel is uitgesproken. 
 
De heerHuizinga:  

er wordt van alles geroepen, zonder dat men weet waar het over gaat. Naast de juri-
dische kant, moeten we er voor zorgen dat mensen (naasten/consumenten) kunnen 
weten wat er na overlijden in een ziekenhuis gebeurt. Het bestuur neemt als taak op 
zich om deze communicatie te gaan verbeteren, met professionele ondersteuning op 
zowel de juridische als de communicatieve kant. 
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De heer Heikoop:  
  wijst de aanwezigen erop dat de afspraken van de NVZ niet gelden voor overlede-

nen die van elders in een mortuarium (ziekenhuis of anderszins) worden ingebracht. Het 
is heel belangrijk om de communicatie hierover transparant te houden.  

 
6 Gedragscode (voorstel: toetsing door SKU) 
Deheer Blaak: 
 Hoe kan de SKU de gedragscode van de VMG toetsen. SKU is consumentgericht.  
De heer Heikoop: 
 SKU heeft dit zelf aangeboden.  
De heer Huizinga:  
 Nysingh kan de gedragscode ook bekijken en evalueren.  
Conclusie: als de SKU de gedragscode toetst, kan de SKU ook mortuariumbeheerders audi-
ten op aangelegen punten. Hierdoor is het voor een consument helder hoe een mortuari-
umebeheerder zijn werk verricht. In die zin is dit ook in het voordeel van de consument. 
 
7 Jaarverslag 2016 
 Zie punt 2. 
 
8 Bestuursverkiezing 

a. Aftredend en herkiesbaar: de heer Heikoop, secretaris 

Er zijn geen tegenkandidaten voor deze positie, waarna de heer Heikoop unamiem 
wordt herkozen tot secretaris.  
 

9 Financiën 
a. jaarrekening 2016 
b. verslag kascontrolecommissie 
c. Exploitatie 2017  
d. Begroting 2018  

 
 
Het EV voor 2017 is begroot op € 21.000. Door extra advieskosten is het EV nu € 15.000. 
Deze buffer is aan de kleine (onveilige) kant. VMG wil een buffer hebben van 1.5 x de jaar-
contributie. Verder is de begroting van 2017 gehaald. 
Voor 2018: qua leden krimpt de vereniging, maar qua aantal mortuaria niet. De meeste le-
den beheren 1 mortuarium, een paar 2 of 3 en 1 lid heel veel. 
Voor 2018 is een voorstel voor contributie voorgelegd met een verhoging van € 100 per 
stem waarbij CMO voor 10 mortuaria gaat betalen. CMO ontvangt in ruil hiervoor dan 9 
stemmen. 
De heer Thijssens: is van mening dat hierdoor een ongezonde stemverhouding gaat ont-
staan. Hij stelt voor om de contributie per stem met meer te verhogen en de stemverhou-
ding gelijk te houden. 
De heer Huizinga stelt voor om voorlopig met de voorliggende begroting 2018 verder te 
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gaan, maar dat de heer Wormgoor een nieuwe begroting 2018 maakt op basis van het voor-
stel van de heer Thijssens. De contributie gaan per stem dan met € 80 extra omhoog en de 
stemverhouding blijft gelijk. Ook zullen de statuten nagekeken worden v.w.b. evt. mogelijke 
wijzigingen in de stemverhoudingen. Hiermee wordt door de vergadering ingestemd. 
 
10 Rondvraag 

 Van Dijk: begeleidingsformulier: wordt dat een 1 universeel formulier. Heikoop: 
wordt onderwerp van gesprek met Nysingh. 

 Van Dijk: Gaat VMG iets ondernemen richting Uitvaart24. Huizinga: communicatie 
moet duidelijker worden naar alle partijen, niet alleen Uitvaart24. We moeten Uit-
vaart24 niet groter maken dan hij is. Walpot vraagt zich af waarom VMG niet bij Kas-
sa aanschuift. Huizinga: bij Kassa moeten we niet aanschuiven, vanwege de ‘framing’ 
die daar plaatsvindt. De heer Blaak haalt een voorbeeld uit zijn eigen praktijk. Het 
onderwerp is belangrijk, niet wat de gesprekspartner er over zeg. De heer Huizinga is 
van mening dat voor de VMG een communicatieplan moet worden ingericht. Vooral 
richting consument. De heer Walpot vindt dat VMG zich moet positioneren. De heer 
Huizinga is van mening dat we dat ook doen d.m.v. de voorgenomen plannen. De 
heer Blaak vertelt dat dit soort verhalen er in gaat als zoete koek. Als we in de ver-
dediging gaan, is dat een zwaktebod.  

 Mevrouw Van Gansewinkel: vanuit haar bedrijf loopt rechtszaak tegen een nabe-
staanden na een politiemelding.  

 De heer Durksz: neemt afscheid namens mortuarium Sneek en stelt zijn opvolger 
mevrouw Terwisscha voor. 

 De heer Blaak vraagt zich of de overlijdenspapieren nodig zijn voor vervoer. Dat 
blijkt niet meer het geval te zijn.  

 De heer Van den Biggelaar: hoe zou de maatschappelijke nodige zorg er uit moeten 
zien? Kan de VMG daar een overzicht van opstellen? De heer Huizinga is van mening 
dat maatschappelijk verantwoord handelen t.a.v. overledene niet exact te duiden en 
te kaderen is. Respect, fatsoen, gewoontes etc. bepalen grotendeels de geleverde 
zorg, incl. de conditie van de overledene. 

 De heer Swier vraagt naar het tijdpad voor deze voorstellen. De heer Huizinga stelt 
dat het bestuur dit in de komende maanden gaat realiseren. 

  
11 Sluiting 


