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Terwijl ik mij aan het voorbereiden ben voor een gespreksgroep met
dementerende ouderen over de zomer, bedenk ik, dat de zomer vol is
van geuren. Geuren die vaak herinneringen terugbrengen.
Zoals de geur van de gele brem die mij doet denken aan al die keren
dat ik langs die struiken liep, op weg naar het zwembad. De geur van
onbezorgdheid, zon en vakantie.
Geuren kunnen je in je herinnering, terugbrengen naar mooie plaatsen,
maar ook naar plaatsen die je het liefst uit je geheugen zou bannen
omdat ze verre van prettig waren.
De dood heeft haar eigen geur.
Sommige mensen ruiken de dood voordat zij daar is. Anderen ruiken
de geur van de dood alleen, als de dood al een tijdje haar intrede heeft
gedaan. Het is geen fijne geur. We proberen die geur dan ook te verdrijven met allerlei andere geurtjes.
Zoals we vaak de dood zelf ook proberen te verdrijven met van alles
en nog wat. Pilletjes en drank bijvoorbeeld.
Het werk van mensen in de uitvaartbranche is om te zorgen dat de
onnodige scherpe randjes vlak geschuurd worden. Want de pijn is er
toch al.
Nee, de geur van de dood op zichzelf brengt geen goede herinneringen; maar brengt ons soms wel terug naar het goede leven van vóór de
dood.
Ik wens u veel leesplezier.
Afke den Hollander.
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Toewerken naar vakantie …..
Het streven is om in juli,augustus de agenda minder gevuld te hebben, en dat lukt redelijk. Dit houdt wel in dat in juni nog dingen
gepland worden. Dus een lekker bezige maand, met activiteiten op
allerlei fronten, en afgelopen zondag een prachtige muzikale dag,
zoals gast-muziekkorps in kerkdienst, een koffieconcert en later
in de openlucht in Valkenburg. Ook afspraken die gewoon weer
leuk zijn, zoals met een man die in het verleden van ouders, en
daarmee van onze begraafplaats, wilde duiken en wat er toe leidt
dat ook ik weer door dat verleden ben aan het struinen, en op de
begraafplaats weer even stil sta bij graf van grootouders en ouders.
Dat was aan begin van de maand. Gisteren, toen ik wat tijd over
had voorafgaand aan bestuursvergadering FKB in Lisse struinde
ik daar een tijdje over begraafplaats Duinhof en zie nu deze cirkel
deze maand, van begraafplaats naar begraafplaats, herinneringen… Maar ook, gedachten. Denken aan “zij die ons voorgingen”.
Stilstaan bij een apart gebouwde mooie urnenmuur, maar ook bij
kindergraven… Denken “….mooi! maar, mooier zou het zijn als
de graven er niet waren geweest….”. Denken daardoor ook aan
het leven, en dan zien op die begraafplaats een jong konijntje, tevoorschijn huppend uit de struiken. Het blijft naar mij kijken zoals
ik naar hem/haar kijk. En, half uur later bij het uitvaartcentrum,
waar de “bloemenwacht” mij vertelde over een jonge man van 29
die daar ligt, zelf gekozen dood, had goede baan bij gemeente,
vrouw en 2 kindjes, toch die keuze….. Mijn gastheer van dat moment troont mij mee naar buiten en laat mij het leven zien, waarbij
ik direct denk aan dat jonge konijntje… Hij toont een nest op een
veilige plek waar een merel aan het broeden is. Prachtig!
En zo gaan we door…..van dat maand-begin naar maand-einde
met tussendoor de vele activiteiten.
Mijn gedachtekronkel?
Zo zie ik ook onze bestuurders van de verenigingen bezig, druk
bezig vaak, bezig zijnde met van alles rondom de dood, maar
zeker en vast daarbuiten ook bezig met het leven. Net zoals wij
binnen de FKB, niet voor niets staat op onze visitekaartjes “een
levende vereniging rondom de dood”. Mensen, bedankt voor de
inzet en het samen mogen werken…
Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven, 27 juni 2017).
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Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018
Per 1 mei 2016 werd de wet Derugulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) ingevoerd, de vervanger van de
VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Doel van die wet was het voorkomen van schijnzelfstandigheid van zzp’ers.
Nadat in het najaar van 2016 veel onduidelijkheden over de wet DBA ontstonden, besloot staatssecretaris Wiebes
in november van dat jaar dat de Belastingdienst tot 1 januari 2018 niet gaat controleren of er bij inhuur van
zzp’ers sprake is van een dienstverband. Die termijn heeft hij onlangs verlengd tot 1 juli 2018. Goedwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt
dat er sprake is van een dienstbetrekking.
Naar aanleiding van de onrust is onderzocht of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De resultaten van dit
ambtelijk onderzoek zijn inmiddels bekend, zo meldt MKB-Nederland, en worden meegenomen in het formatieproces.
Voor FKB-leden is een voorbeeld van een modelovereenkomst beschikbaar, opgemaakt door Peter Knijn t.b.v.
zijn eigen vereniging..

Regiovergadering najaar 2017
Ook in het najaar van 2017 willen wij weer in iedere regio een regiovergadering houden.
Wij verzoeken u de datum alvast te noteren.
Mocht u in uw eigen regio verhinderd zijn dan bent u uiteraard welkom bij de vergadering in een andere regio.

Data:
Regio West, Maandag 9 oktober 2017. Locatie Hotel Volendam, Katwoude.
Regio Zuid, Maandag 16 oktober 2017. Locatie Leger des Heils, Treebeek-Brunssum.
Regio Noord-Oost, Maandag 30 oktober 2017. Locatie Hessenwegkerk, Hardenberg.

Aanvang 19.30 uur.
Wij zien uit naar de ontmoeting met u en met elkaar.

Belgische overheid wil resomeren niet toestaan
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur wil resomeren niet in overweging nemen. De minister voelt er
niets voor om overledenen te laten oplossen in zuur, dat meldt VTM Nieuws. De minister wijst er verder op dat
er ook geen draagvlak voor is onder de bevolking en dat de huidige twee vormen van lijkbezorging meer dan
voldoende zijn.
De Vlaamse Uitvaartunie wil graag dat resomeren wordt toegestaan. De Uitvaartunie vindt het jammer dat de
minister er niet eens over wil praten. In Nederland zijn ook een paar uitvaartpartijen die een lobby voeren om
resomeren op te nemen in de Wet op de lijkbezorging.
Persbericht, 01-06-2017.
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Helft Nederlanders onzeker over betaling uitvaartkosten
Een uitvaart kost vaak meer geld dan we denken. Dat besef begint bij steeds meer mensen door te dringen,
blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Monuta onder ruim 56.000 Nederlanders. De helft van hen weet
niet of de kosten van de uitvaart straks wel betaald kunnen worden.

De rekening van een uitvaart bedraagt al snel € 8.500. Drie op
de tien Nederlanders geven aan dat zij zo’n bedrag niet binnen
30 dagen kunnen betalen als iemand in hun naaste omgeving
overlijdt. Daarnaast zegt 12% afhankelijk te zijn van vrienden
of kennissen om het bedrag bij elkaar te krijgen. Tot slot heeft
10% van de mensen geen idee of ze de kosten binnen een maand
kunnen betalen.
Samengevat is het dus voor 52% van de Nederlanders ongewis
of ze straks wel voldoende geld hebben voor de uitvaart van
een dierbare. De meerderheid van deze groep zegt zelfs zeker te
weten dat ze die kosten niet kunnen betalen.

Lager opgeleiden
Vooral bij lager opgeleiden is de portemonnee slecht gevuld: bijna vier op de tien zegt beslist geen geld te hebben om een uitvaart op tijd te kunnen betalen. Dat probleem is bij hoger opgeleiden twee keer zo klein: twee op
de tien zegt te weinig geld te hebben voor de uitvaartkosten.

Jongeren
Bij jongeren tot 30 jaar zegt meer dan een op de drie in geen geval de kosten te kunnen ophoesten; een kwart zou
dat alleen met hulp van anderen kunnen. Bij de 65-plussers zegt altijd nog bijna 25% moeite te hebben met het
betalen van de rekening.

Ook verzekerden zijn onzeker
Zo’n 30% van de Nederlanders heeft helemaal geen uitvaartverzekering. Maar ook als men wel een uitvaartverzekering heeft kan het zijn dat nabestaanden voor onverwachte kosten komen te staan. Ongeveer een derde van
de verzekerden is namelijk onderverzekerd, waardoor de polis slechts een (klein) deel van de totale kosten dekt.
Voor veel nabestaanden dreigt een financiële tegenvaller in een periode waarin zij het emotioneel zwaar hebben
door het verlies van een dierbare. Voor deze groep loont het de moeite om eens stil te staan bij de uitvaart en de
kosten die daarmee gepaard gaan. Een passende uitvaartverzekering kan na een overlijden veel extra zorgen en
leed voorkomen.

Deze tekst valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. (van AM).
Eerste publicatie door Vakmedianet op 6 jun 2017 Laatste update: 7 jun 2017
Bron: Assurantiemagazine, 7-6-2017, Sjaak.
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Nieuwe akte voor doodgeboren kind per 1 juli van kracht
Per 1 juli 2017 verandert de huidige wettelijke akte voor levenloos geboren kinderen. Dat heeft minister van
Veiligheid en Justitie Stef Blok op 24 mei 2017 bekendgemaakt in het Staatsblad. De minister komt daarmee
tegemoet aan de indieners van een petitie die begin 2016 werd ingediend om de officiële erkenning van doodgeboren kinderen mogelijk te maken.
“Wanneer een kind levenloos ter wereld komt, wordt er een akte opgemaakt die wordt opgenomen in het overlijdensregister, aangeduid als een akte van een levenloos geboren kind. Gebleken is dat ouders van een levenloos
geboren kind hiermee grote moeite hebben”, schrijft Blok. “In hun beleving miskent de aanduiding ‘levenloos
geboren’ dat hun kind feitelijk heeft bestaan. Om tegemoet te komen aan deze sterk gevoelde wens van de betrokken ouders, komt de akte van levenloos geboren kind te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een akte met
als opschrift: Akte van geboorte (levenloos).”
De nieuwe regeling betekent niet dat het nu ook al mogelijk is levenloos geboren kinderen te registreren in de
Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), benadrukt Blok. Het mogelijk maken van die officiële registratie is de
vurige wens van de indieners van de petitie. Volgens de minister loopt dat wetstraject echter gelijk op met “de
benodigde wijzigingen die moeten worden aangebracht in de ICT-voorzieningen om deze registratie mogelijk te
maken”.
Bron: Persbericht, 30-05-2017, Sjaak.
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Nieuwe column Mariska Overman-Bruntink:

Van ‘vechten tegen’ naar ‘vechten voor’
Vorige week overleed Sandra Reemer aan de gevolgen
van borstkanker. Ze was slechts 66 jaar jong. Ik zag
online de meldingen voorbijkomen, met in verschillende
stukken de vaak gebruikte termen als ‘de strijd verloren’
of ‘ze vocht tegen…’.
Strijdmetaforen zijn geliefd in de wereld van de kanker. We zeggen het zo gemakkelijk: wel vechten hé? Niet
opgeven, blijf strijden!’ Alsof iemand een legeruniform gaat aantrekken en ten strijde trekt. Ik ben, gelukkig,
niet de eerste die moeite mee heeft met die terminologie.
De laatste maanden en misschien wel jaren gaan regelmatig geluiden op om voorzichtigheid te betrachten met
die termen. Voor veel mensen voelt het als steeds vaker als iets negatiefs: als je de strijd verloren hebt, was je dan
een loser? En kun je eigenlijk wel vechten als je ziek, zwak en misselijk boven de toiletpot hangt van de chemo?
Is dat vechten? Of is dat afzien?
Kortom, het gebruik van de terminologie stemt niet onverdeeld blij.
Maar wat zeggen we dan wel? Is er een soort equivalent? En hoe zit het met de psychologische werking van de
termen? Mensen willen toch ook graag het gevoel hebben dat ze ergens controle over hebben? In die zin is vechten juist een positieve term.
Het antwoord ligt misschien in de toevoeging. Je kunt tegen iets vechten, maar ook voor iets vechten. Tegen
kanker vechten voelt als een heilloze onderneming als de kanker sterker blijkt te zijn. Dan resteert het gevoel
iets verloren te hebben. Maar als je vóór iets vecht, kun je, zelfs als de ziekte ongeneeslijk blijkt, iets te vechten
houden.
Je kunt namelijk vóór kwaliteit van leven vechten, voor liefdevolle relaties,voor goede zorg, voor goede en
belangrijke gesprekken over laatste wensen, voor een einde zonder veel pijn, voor een goede plek om te sterven,
kortom: voor heel veel.
Terwijl het ‘vechten tegen’ maar éen zaak behelst, namelijk de ziekte, behelst het ‘vechten voor’ een bijna oneindige lijst aan mogelijkheden.
Extra pluspunt is dat de terminologie deels behouden kan blijven, want kennelijk gebruikt men die woorden nog
steeds graag. Deze weg zal eenvoudiger te bewandelen zijn dan een poging de terminologie uit de wereld te krijgen. En last but not least: het helpt hopelijk een andere veel gebruikte zin uit te roeien: ‘We kunnen niets meer
voor u doen’. Want als we gaan vechten voor, zeggen we impliciet dat er absoluut nog van alles te doen valt. Tot
de laatste snik.
Ik ben voor, en jij?
Bron: door Marika Overman-Bruntink, met toestemming. Sjaak.
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Duurzaam doodgaan doe je zo

Sterven Ook na onze dood vervuilen we het milieu, maar het kan groener.

Foto’s Sake Elzinga
Op nummer 26 in de uitvaart-top- 50 van Dela: ‘Dust in the wind’ van Kansas. Of, de Bijbel indachtig: stof zijt
gij,en tot stof zult gij wederkeren. Maar dat stof vormt een probleem, want zelfs na onze dood zijn we milieuvervuilend.
In het TNO-rapport Milieueffecten van verschillende uitvaarttechnieken uit 2014 blijkt bijvoorbeeld dat
crematies voor veel fijnstof en broeikasgassen zorgen. Het rapport komt op een gemiddelde van 208 kilo CO2
per persoon. Ter vergelijking: een enkeltje met het vliegtuig van Amsterdam naar Istanbul zorgt voor ongeveer
188 kilo CO2.
TNO-hoofdonderzoeker Elisabeth Keijzer: „Het getal is de optelsom van alle emissies in het hele uitvaartproces,
dat wil zeggen het produceren van de kist, verbranden van de kist, persoon, productie van een urn, et cetera.”
Verbranding van lichaam en kist stoot in totaal ongeveer 100 kilogram CO2 uit (een enkeltje van Amsterdam
naar Genève).
Deze nummers staan onder andere in de uitvaart-top-50.
En dat terwijl de voortrekkers van de crematie nog wel zulke goede bedoelingen hadden. De ‘Vereeniging voor
Lijkenverbranding’ die in 1874 werd opgericht propageerde verassing als een weinig milieubelastende methode.
Dat viel tegen: toen op 1 april 1914 de eerste crematie plaatsvond, bleken er veel schadelijke rookgassen vrij te
komen. Daarom werden filterinstallaties verplicht.
Niet dat begraven per definitie een betere optie is. Ook daar kom je algauw uit op 95 kilo CO2 per persoon,
vooral vanwege de productie en het vervoer van de grafsteen. Bovendien zorgt begraven voor intensiever landgebruik: voor één begraven persoon is een plek van circa 10 vierkante meter nodig en die blijft gemiddeld genomen
bijna 40 jaar bezet.
De begrafenis van het lichaam of de as wordt beschouwd als ‘een ongebruikelijke afvalstorting’ en de begraafplaats als ‘een speciaal soort stortplaats waar menselijke overschotten op natuurlijke wijze kunnen ontbinden’,
staat in een recentelijk verschenen katern van funerair erfgoedstichting Terebinth. Doodskisten kunnen milieuoDigitale nieuwsbrief
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nvriendelijke lijm bevatten en met het stoffelijk overschot gaat soms ook metaal mee – denk aan vullingen en
kunstheupen.
Niet alleen de manier waarop het stoffelijk overschot wordt verwerkt heeft invloed op de duurzaamheid, ook de
uitvaartplechtigheid kan milieuvriendelijker. Tips voor een duurzaam afscheid.

1. De methode
In de Wet op de lijkbezorging staan drie mogelijke bestemmingen voor het stoffelijk overschot van mensen:
begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap (de resten worden gecremeerd en op zee verstrooid). Uit het TNO-onderzoek blijkt dat een andere optie eigenlijk milieuvriendelijker is: resomeren, afgeleid
van het Griekse resoma (wedergeboorte van het lichaam). Hierbij vindt het natuurlijke ontbindingsproces in
versnelde vorm plaats, doordat het lichaam oplost in een bad met kaliumhydroxide. Door hoge druk en hoge
temperatuur (180 graden Celsius) ontbindt het lichaam in pakweg drie uur.
De vloeistof die overblijft kan door het riool en de broze botten (pakweg 3 procent van het aanvankelijke lichaamsgewicht) kunnen tot as worden vermalen. In totaal is er zo’n 500 liter water per lichaam nodig.
Chirurgisch staal (zoals schroeven en pacemakers) wordt gerecycled.

2. De locatie
Wie toch een traditionelere uitvaart wil, kan kiezen voor een duurzame locatie. Op een natuurbegraafplaats wordt
het lichaam vaak zonder kist (zie punt 4) en zonder steen (punt 5) begraven. Wel kan het graf worden gemarkeerd met bijvoorbeeld een zwerfkei of een boomstamschijf, afhankelijk van de locatie. Ook kunnen de nabestaanden de GPS-coördinaten opvragen. Er zijn in Nederland zo’n twintig natuurbegraafplaatsen, en de komende
jaren gaan er naar verwachting nog zo’n vijftig open. Er is veel discussie over natuurbegraven. Je bezet immers
permanent een stuk land dat niet voor ‘pure’ natuur gebruikt kan worden en stopt een menselijk afvalpakketje in
de bodem.
Niet elk natuurgebied is voor begrafenissen of asverstrooiing geschikt. Heidegebieden zijn bijvoorbeeld ongeschikt voor verstrooiing, omdat de bodem heel voedselarm is. As bevat zo veel voedingsstoffen dat de schrale
heidegrond eronder zou lijden. In water kan door asverstrooiing algengroei ontstaan. In 2009 onderzocht Alterra
de invloed van begraven en verstrooien in de natuur. Naast heide bleek oud loofbos het kwetsbaarst. Productiebos en voormalige landbouwgrond zijn minder gevoelig.

3. De kleding
Wie op een natuurbegraafplaats wil eindigen, mag daarbij geen nylonkousen aan. De kleding en eventuele sieraden of grafgiften moeten volledig composteerbaar zijn. Kleren van katoen, linnen of hennepvezels mogen dus
wel. Maar ook op een reguliere begraafplaats is het niet wenselijk als overledenen met panty en al de kist ingaan.
Kunststof verteert immers niet, en remt de lijkontbinding. Heel onprettig voor grafdelvers als het graf op den
duur geruimd moet worden.

4. De kist
Het vervaardigen en transporteren van een houten kist kost heel wat energie: naast een kettingzaag is er onder
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meer een vrachtwagen nodig. Omdat er in Nederland niet genoeg hout voorradig is om aan de vraag naar doodskisten te voldoen komt het hout vaak van ver. In 2013 is de stichting GreenLeave opgericht door zes uitvaartondernemers. Inmiddels zijn er vijftien uitvaartbedrijven bij aangesloten, die duurzame uitvaarten organiseren. Zo
bieden ze kisten aan van lokaal populierenhout of wilgentenen. Er zijn zelfs kisten van karton in omloop. Sowieso zijn kisten zonder lak, verf of lijm beter voor het milieu dan kisten met chemische stoffen. In het geval van
crematie-as is een urn van ongebakken klei een optie – die vergaat na vijf jaar in de bodem. Wie toch begraven
wil worden, kan ook kistloos de grond ingaan: dan wordt je lichaam gewikkeld in een lijkwade van bijvoorbeeld
linnen.

5. Het grafmonument
Een nadeel van begraven in Nederland is het gebrek aan natuursteen uit eigen land. Evert de Niet, voorzitter van
GreenLeave: „Vaak denken mensen bij duurzaam begraven toch vooral aan de kist en de plek. Maar ook door
grafstenen te recyclen kun je een hoop energie besparen.” Als een graf nu wordt geruimd, is de beheerder van de
begraafplaats eigenaar van de steen, vertelt hij. Vaak wordt de steen vermalen en als wegverharding onder asfalt
gebruikt. „Veel milieuvriendelijker is het om de tekst eraf te slijpen en de steen te gebruiken als nieuwe grafsteen, of anders bijvoorbeeld als tafelblad.”

6. De rouwstoet
Het vervoer is verreweg het meest vervuilende onderdeel van een uitvaart, blijkt uit onderzoek van de TU Delft.
De wetenschappers gingen in hun onderzoek uit van een uitvaart met honderd genodigden, die deels carpoolen
en samen in totaal zo’n 600 kilometer afleggen op de dag van de plechtigheid. Lopen, fietsen of OV-vervoer is
een stuk energiezuiniger: als mensen op alternatieve wijze naar de uitvaart zouden reizen, kan dat tot 70 procent
CO2-uitstoot schelen.
Het vervoer van de overledene zelf valt qua uitlaatgassenuitstoot nog wel mee. Toch zijn daar ook milieuvriendelijke alternatieven voor te verzinnen: een draagbaar van wilgentenen, een bakfiets, een paardenkoets of een
elektrische rouwauto. Dit jaar heeft het Nederlandse bedrijf RemetzCar een Tesla Model S omgebouwd tot de
eerste elektrische rouwauto ter wereld, met een actieradius van 350 kilometer.

7. Het rouwboeket
Je hoeft natuurlijk niet per se bloemstukken rond de grafkist te plaatsen, maar voor wie bang is voor een te
sobere uitstraling zijn er voldoende duurzame oplossingen: een zelfgeplukt bosje met veldbloemen, of op z’n
minst een onbespoten, biologisch geteeld boeket. Een andere optie: zaadjes inzaaien op het graf, of bloembollen
planten.
Naast het rouwboeket kunnen ook rouwkaarten milieuvriendelijker: GreenLeave tipt condoleancekaarten van
gerecycled papier met milieuvriendelijk drukwerk. Een alternatief voor kringlooppapier is FSC-papier, gemaakt
van houtvezels uit duurzaam beheerde bossen. Voor de tekst is er speciale plantaardige inkt verkrijgbaar, zoals
soja-inkt.
Bron: NRC.nl, door Gemma Venhuizen, 29-05-2017, tip van Sjef van de Wiel, Sjaak.
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De zwarte randen van de uitvaartbranche
Nabestaanden zijn verdrietig, oververmoeid en vooral onwetend. Is de uitvaartondernemer hun redder of een
berekenende verkoper? Marieke Henselmans schrijft er een boek over, dat half september verschijnt. Een
voorpublicatie.

Illustratie: Wijtze Valkema voor het FD
Weinig nabestaanden praten erover, want ze hebben zelf op van alles en nog wat ‘ja’ gezegd, maar de rekening
van de uitvaart valt meestal erg tegen. Wie dagen heeft gewaakt bij een stervende is daas van vermoeidheid, wie
iemand volkomen onverwacht verliest, is in shock. En precies dán, vlak na het overlijden, moeten er wel 24 knopen worden doorgehakt. We hadden ons hele leven om voorbereidingen te treffen voor de dag ‘die je wist dat zou
komen’, maar we zijn er kennelijk niet op gebouwd om dat daadwerkelijk te doen. Dat is niet alleen bij uitvaartrekeningen zo, maar bij alle geldzaken. Anna Dijkman en Chris Zadeh beschrijven in hun boek Psychologeld
dat we bepaald niet rationeel met geld omgaan.

Sterftevrije jaren

Met verzekerings- logica zou je ouderen juist steeds meer premiekorting moeten geven
We lijden aan ‘expertverslaving’, stoppen met denken als de expert begint te praten, getuige ook de 7 miljoen
verkochte woekerpolissen. We kiezen vaak voor snelle winst in plaats van verstandig naar de lange termijn te
kijken. De dood, met zijn allerlangste termijn, maakt ons nerveus. We vallen niet meer automatisch terug op
kerkelijke rituelen en hebben toch behoefte aan een mooi afscheid. We weten niet of, en zo ja hoe, de overledene
verzekerd was, noch waar de papieren zijn opgeborgen. Wie te bellen: verzekeraar of uitvaartondernemer? Dan
is er nog de ‘bang-voor-de-burenfactor.’ Je wilt misschien wel de kosten beperken, omdat pa niet hield van poespas, of omdat de middelen ontbreken, maar het mag er niet goedkoop uitzien. Zo staan nabestaanden door hun
gebrek aan kennis, emoties, vermoeidheid, angst voor de buren en de tijdsdruk direct al met vijf-nul achter. Zij
ontvangen de uitvaartondernemer opgelucht, als hun redder in de nood.

Reacties uit de branche

Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars zegt dat hij zich niet herkent in het verhaal dat uitvaartverzorgers die horen bij een verzekering aan klanten communiceren dat ze onderverzekerd zijn, ook als de
uitvaartwensen niet bekend zijn. ‘Gezien het aantal uitvaarten zijn er heel weinig klachten. Wij proberen de
verzekerden juist goed te informeren, bijvoorbeeld met onze ‘polischeck.’
Directeur uitvaartzorg van Monuta Roos Zwetsloot: ‘Wij stimuleren de uitvaartverzorgers met een bonus van
maximaal twee maandsalarissen. De hoogte van de bonus hangt af van de klanttevredenheid over deze
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specifieke uitvaartverzorger, hun marktaandeel in een bepaald gebied en de gegenereerde bruto marge, dus
de zakelijke opbrengst per uitvaart. De klanttevredenheid weegt het zwaarst. De beloningsstructuur van onze
uitvaartverzorgers staat los van onze uitvaartverzekeringen. Overigens heeft slechts 30% van de mensen van
wie wij de uitvaart mogen verzorgen een uitvaartverzekering.’
Paul Koeslag, voorzitter van de branchevereniging van uitvaartondernemingen, heeft niet eerder gehoord
over het ongevraagd weghalen van overledenen uit mortuaria. ‘Aangesloten ondernemers zijn gehouden de
keuzevrijheid van consumenten te respecteren.’

Verzekerings-uitvaartverzorger
De titels zijn niet beschermd. Iedereen kan zich uitvaartondernemer, -verzorger, -planner, -adviseur, -consulent,
of wat dan ook noemen. De consument moet vooral weten of de uitvaartpersoon in dienst is bij een verzekeraar,
of zelfstandig ondernemer is. Uitvaartverzekeraars bestieren in feite twee bedrijven: ze verzekeren en ze verzorgen uitvaarten en hebben daartoe allerlei mensen in dienst. Voor het bedrijf als geheel is het gunstig om zo min
mogelijk arbeidsuren aan een uitvaart te besteden en daarnaast diensten te verkopen die buiten de dekking vallen.
Verzekerings-uitvaartverzorgers kun je daarom beter ‘uitgeefverzorgers’ noemen: het is hun taak de familie zoveel mogelijk te laten uitgeven. Dennis Kremer is nu zelfstandig uitvaartondernemer, maar werkte jaren als uitvaartverzorger bij Monuta. Hij vertelt dat uitvaartverzorgers vanaf dag één worden getraind in verkooptechnieken. Hun individuele beoordeling in klant-enquêtes en de door hen gegenereerde extra omzet zijn bepalend voor
hun bonus en eventuele salarisverhoging. ‘Het is beleid de verzekerden wijs te maken dat ze onderverzekerd zijn,
ook als de (mogelijk sobere) uitvaartwensen niet eens bekend zijn’, aldus Kremer. De verzekerde betaalt decennialang premie dus er is genoeg in kas voor de uitvaart. Dit zorgt mogelijk voor een perverse prikkel. Baan, baas
en bonus zijn belangrijker. De verzekeraar zal niet heel bang zijn voor boze klanten: de verzekerde is overleden,
en de familieleden zijn geen partij omdat ze kennis van zaken missen en wel iets anders aan hun hoofd hebben.

Wat kost een uitvaart?

Bangmakerij
Volgens verzekeraars kost een uitvaart tussen de € 8000 en € 10.000. Dat lijkt bangmakerij, bedoeld om nieuwe verzekerden (die zo’n bedrag niet hebben) te werven. Verzekeraars hebben in 25 jaar de prijzen stap voor
stap verhoogd.
Fl./€ 4000
In 1990 kostte een uitvaart gemiddeld 4000 gulden. Dat is nu inclusief inflatie € 4000.
Omdat het duurste pakket van prijsvechters € 3750 kost, is dat realistisch, de €250 voor rouwkaarten erbij
opgeteld.
Zelfregelen
Alles zelf regelen kan natuurlijk ook. Een lijkwade, in plaats van een
kist, is toegestaan, net als het zelf vervoeren naar de begraafplaats of
het crematorium.

Digitale nieuwsbrief

30-06-2017

Pagina 11

Nieuwsbrief FKB

Eenpitters
De zelfstandige uitvaartondernemer krijgt pas na de uitvaart betaald door de familie, en moet het juist hebben
van mond-tot-mondreclame. Vooral de eenpitters kunnen zich onderscheiden met dienstbaarheid en het beperken
van verdere kosten als de klant daarom vraagt. De kans op oprechte dienstverlening is bij hen in elk geval groter.
Alle uitvaartbedrijven handelen in grafkisten. De simpelste kist kost inkoop circa € 150 (met lichte beschadiging
rond de € 100) en kost ons tussen de € 250 en € 550. Grote bedrijven kunnen bij de kistenfabriek de grootste korting bedingen. Wie verzekerd is, mag in theorie zelf een zelfstandige uitvaartverzorger kiezen. Wat verzekeraars
er niet uit zichzelf bij vertellen, is dat aan wie van die vrijheid gebruikmaakt, bij bepaalde polissen nog maar de
helft vergoed wordt.

Prijsvechters
De reële kosten zijn lastig te bepalen door de vele partijen die elkaar tegenspreken. Wie googelt op ‘goedkope
uitvaart’ ziet diverse prijsvechters. De simpelste crematie van Uitvaart24, pakket Essentia, kost € 1250. Dat
houdt in: aangifte bij de gemeente, de overledene ophalen, verzorgen, kleden, in een nette kist leggen, koelen en
cremeren. Begraven kan vanaf € 1795, maar daar komen kosten van de begraafplaats (die per gemeente verschillen) bij. De prijsvechters beweren dat verzekeraars consumenten een poot uitdraaien. Verzekeraars en grote
uitvaartbedrijven verwijten de prijsvechters dat ze respectloos te werk gaan, en zien de eenpitters als amateurs.
De eenpitters kijken ook neer op de prijsvechters.

Illustratie: Wijtze Valkema voor het FD
Verzekeraars hebben niet altijd een sterk punt. Voormalig AVVL-verzekerden raakten bijvoorbeeld hun keurige
naturapolis kwijt nadat ze door Yarden waren ingelijfd en kregen door een en-blocclausule nog maar € 2300 in
plaats van recht op een ‘compleet verzorgde uitvaart’. En wat te denken van de polissen van Centraal Beheer,
Achmea en Dela waarvoor de verzekerde levenslang premie moet betalen? Deze premie wordt jaarlijks geïndexeerd én verhoogd wegens ‘het steeds grotere risico op sterfte’. In het tv-programma Radar (maart 2017)
klaagden enkele ouderen dat door hun levenslang stijgende premie genoeg was ingelegd voor twee uitvaarten
per persoon. De verzekeraar verwees ze naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het Kifid, en liet
weten dat afkopen mogelijk was, voor een kwart van de inleg. Je zou met verzekeringslogica ouderen juist steeds
meer premiekorting moeten geven wegens het grote aantal sterftevrije jaren.

Waar is moeder?
De consument kan dus kiezen uit een verzekerings-uitvaartverzorger - ook als hij niet verzekerd is - een kleine
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of grote vrije uitvaartondernemer of een budgetuitvaartbedrijf. Ze zijn allemaal continu bereikbaar en roepen dat
nabestaanden hén als eerste moeten bellen. Sommige uitvaartondernemers gaan nog een stapje verder. Mortuaria
van ziekenhuizen, waar de overledene tot nader order in de koeling verblijft, worden tegenwoordig door commerciële bedrijfjes beheerd. De mortuariumbeheerder waarschuwt soms tegen contante betaling een uitvaartondernemer die de overledene dan vast meeneemt naar zijn rouwcentrum. De familie vraagt ‘waar moeder nu is’,
en krijgt dan het adres van het rouwcentrum van de proactieve ondernemer, die vervolgens negen van de tien
keer de uitvaart mag regelen. Als de familie al voor een andere uitvaartondernemer kiest, moet zij moeite doen
hun moeder ‘terug te krijgen’. In de branche weet men wie zich schuldig maakt aan dit soort ‘klantenbinding’,
maar men wil niet geciteerd worden. Dan lig je eruit in de branche en wil niemand nog met je samenwerken.

Dubbelrol
Uitvaartverzekeraars bestieren in feite twee bedrijven: ze verzekeren en ze verzorgen uitvaarten
Wat ook voorkomt, is dat uitvaartondernemer ‘Quick’ (gefingeerde naam) vrijblijvend met de familie komt
praten en ondertussen de overledene vast naar een rouwcentrum laat overbrengen. Wanneer de familie na Quicks
offerte van € 7000 gaat googelen, blijkt dat exact dezelfde uitvaart elders voor € 4000 mogelijk is. Als de familie
dat aan ‘Quick’ vertelt, is deze boos. De ondernemer eist honderden euro’s voor het vervoer en de koeling van
één middag en wil moeder pas teruggeven nadat de nota is voldaan. Jan Jaap Palma van Uitvaart-24 vertelde
dat hij maandelijks aangifte moet doen van ‘gijzeling van de overledene’ en dat de politie ongeveer elk kwartaal
moet uitrukken om een dode te bevrijden.

‘Laat je niet kisten door de commercie’,
van Marieke Henselmans,
verschijnt 17 september, bij uitgeverij Genoeg.
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Eigen keus
In 1989 verscheen Zand erover, geschreven door drie rebelse auteurs, Marjan Sax, Knaar Visser en Marjo
Boer. Het staat in mijn ‘bespaarboekenkast’, omdat zij als eersten de hoge rekeningen van uitvaarten hekelden.
De schrijfsters protesteerden daarnaast tegen de uniformiteit van ‘zwarte uitvaarten’. In de tijd van krakersrellen en jonge HIV-doden kwam er vraag naar meer persoonlijk en kleurrijk afscheid . De branche heeft briljant
ingespeeld op deze wensen. Althans, op het minst belangrijke deel. In hun reclames bejubelen verzekeraars de
moderne keuzemogelijkheden. Alles kan! Op je eigen manier! Verzekeraars claimen ‘het taboe op praten over de
dood te willen opheffen.’ Zeer nobel, maar het taboe op praten over de prijs en de consumentenrechten staat fier
overeind. Uitvaartprijzen zijn (ook op onderdelen) inmiddels wel te achterhalen, bijvoorbeeld op uitvaart.nl. Er
bestaat een offertesite: uitvaartmarkt.nl, waar nabestaanden kunnen aanvinken welke diensten zij willen afnemen, waarna zij zonder commerciële sturing offertes van verschillende uitvaartondernemers krijgen, enigszins te
vergelijken met Bellen.com. Alleen zijn deze mogelijkheden nog niet erg bekend en proberen verzekeraars met
gekleurde kisten en rieten uitvaartmanden (trend!) onze aandacht af te leiden. Dat is hun goed recht. Je kunt de
bakker moeilijk verwijten dat hij wil verdienen met zijn brood, noch dat hij meergranenzonnepitten adviseert, in
plaats van een halfje bruin. Maar de consument stort zich in de armen van de eerste de beste uitvaartondernemer
en verzuimt zich goed te informeren. Hij denkt het uitvaartprobleem met een verzekering te hebben opgelost en
buigt als puntje bij paaltje komt het hoofd voor de mening van de buren.

Soorten verzekering
Bij een kapitaal- of sommenverzekering krijgt de familie de beschikking over een bedrag. Bij een natura-uitvaartverzekering heeft de verzekerde recht op een dienstenpakket: vervoer, verzorging, kist, verblijf in
rouwcentrum en crematie bijvoorbeeld. De ervaring leert echter dat de verzekerings-uitvaartondernemer bij
een overlijden niet weet of niet wil zeggen welke diensten en/of producten er verzekerd waren, en zeker de
compensatiewaarde voor niet afgenomen diensten of producten niet.

Kinderen twijfelen om uitvaartwensen met ouders te bespreken, omdat het lijkt alsof je op de zaken vooruitloopt,
of er zelfs naar uitkijkt. Omgekeerd stuiten ouders die kinderen willen informeren soms op gebrek aan tijd of interesse. Toch is dit het enige dat erop zit; kennis vergaren en elkaar tijdig informeren. Probeer bij een sterfgeval
met familie te overleggen voordat je een uitvaartondernemer belt. Samen sta je sterker. Wees zuinig op de vrije
keus van uitvaartondernemer, als je die hebt. Vraag vrienden die het meemaakten om hun emotionele en zakelijke ervaringen. Vraag offertes op uitvaartmarkt.nl of kies een fijn klein lokaal bedrijf, door anderen aanbevolen,
aan wie je deze delicate klus tegen een redelijke vergoeding gunt. Een prachtig mooi afscheid met precies goed
gekozen woorden, liefde en muziek dat maak je als familie zelf, zonder verband tussen de pracht en de prijs.

Marieke Henselmans is journalist en specialist op het gebied van besparen.
Zij heeft daarover vele boeken op haar naam staan.
Momenteel doet zij onderzoek voor een boek over de uitvaartsector.

Bron: FD.nl, 9-6-2017, Sjaak.
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Ook al is de mens
nog zo geleerd, hoe
iemand zijn neus kan
snuiten op een andere
manier dan hijzelf is
voor hem een
volkomen raadsel.

(Ivan S. Toergenjev)
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