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Gedurende 2017 en 2018 vergaderde het bestuur van de VMG 13 maal. Ook  werd 3 
maal een algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vergaderde het bestuur een 
aantal keren met het dagelijks bestuur van de BGNU en vertegenwoordigers van NVZ, 
vereniging van ziekenhuizen en de NFU Federatie van Universitair Medische Centra. 
 
Tijdens deze vergaderingen werd o.a. over de volgende zaken gesproken: 
 

❖ Het bestuur heeft besloten meer korte bestuursvergaderingen te plannen. 

❖ De nieuwe website is online gegaan. Leden kregen een inlogcode om notulen 

etc. te downloaden.  

❖ Het toetsen van mortuariumbeheer als onderdeel van de scope van het Keur-

merk was een terugkerend onderwerp in zowel de bestuurs- als de ledenverga-

deringen. Met SKU wordt hierover nog steeds overlegd, maar de uitkomst is 

vooralsnog dat SKU mortuariumbeheer geen onderdeel van de scope laat zijn. 

❖ De leden is nadrukkelijk gevraagd om op hun eigen site duidelijke informatie te 

vermelden over het mortuarium, de tarieven en wijze van factureren. 

❖ N.a.v. het item bij KASSA in februari 2017 stuurde de VMG een brief aan diverse 

belanghebbende partijen over de genomen stappen. 

❖ Een verzoek om in de uitzending hetzij live hetzij telefonisch aanwezig te zijn 

werd door de VMG niet gehonoreerd. 

❖ De gedragscode van de VMG werd aan de SKU voorgelegd voor feedback.  

❖ De algemene voorwaarden werden herzien door Nysingh advocaten. 

❖ Een afvaardiging van het bestuur had 2 maal een overleg met Uitvaart24 om een 

oplossing te verkrijgen voor het probleem dat facturen voor mortuariumkosten 

niet door Uitvaart24 worden betaald. Deze werd niet gevonden. 

❖ De secretaris heeft overleg gevoerd op het Ministerie van Volksgezondheid. On-

derwerpen waren thanatopraxie, de daarbij gebruikte vloeistoffen en invasieve 

handelingen (zoals het verwijderen van pacemakers). 
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❖ Het bestuur heeft diverse mogelijkheden overwogen om de VMG nóg relevanter 

te laten zijn. Kan de VMG meepraten bij Cao-onderhandelingen? Kunnen rouw-

vervoerders lid worden (immers zij voeren postmortale zorg uit). Meer nieuwe 

leden werven. 

❖ Voor de najaarsvergadering van 2017 is prof. dr. mr. Sijmons gevraagd een  col-

lege te verzorgen over de rechtmatigheid van het berekenen van mortuarium-

kosten. Het werd een interessante presentatie met boeiende discussie daarna. 

❖ Besloten werd om de postmortale zorg en mortuariumbeheer duidelijker te ka-

deren, o.a. door het gebruik van formulieren. Daarnaast werd besloten om na-

bestaanden en andere betrokkenen nog beter te informeren. 

❖ Om dit traject te begeleiden en vorm te geven werd Hein Haenen aangetrokken. 

❖ In het voorjaar 2018 werd een extra ALV belegd, waarin de resultaten van het 

traject werden gepresenteerd. Onderdeel daarvan waren: 

o Een persbericht 

o Een geredigeerde brochure noodzakelijke handelingen en wenselijke 

zorg 

o Een infographic 

o Het opdrachtformulier wenselijke zorg  

o Het overdrachtsformulier mortuarium aan rouwvervoerder / uitvaarton-

dernemer  

o Een verbeterde gedragscode  

o Gewijzigde algemene voorwaarden  

❖ Opzegging in 2018 van 3 leden (Brens, Antonius Nieuwegein en Matrice Schie-

dam) 

❖ Aanmelding nieuw lid in 2018: PC Uitvaart. 

❖ De heren Schalk en Claassen hebben eind 2018 hun positie ter beschikking ge-

steld om verschillende redenen. 

❖ De heer Wormgoor is bereid tot medio 2019 als penningmeester aan te blijven. 

❖ De VMG telt 16 leden. 

 

 

Geldermalsen, 1 oktober 2018 


