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Een nieuw blad is geboren

De wereld van de uitvaart is een zeer boeiende en groeiende 

wereld.  Niet alleen bij ons, ook in de rest van de wereld.  Bij een 

boeiende sector hoort een boeiend magazine.  Vandaar de start 

van dit nieuwe professionele online magazine.    

Dit nieuwe  online magazine opent de deuren voor alle pro-

fessionals in de uitvaartsector.  Van toeleveranciers tot uitvaar-

tondernemers, dit online uitvaartmagazine brengt deze twee 

samen.  Met als doel, de uitvaartsector professioneel te onder-

steunen.  

Professioneel wil ook zeggen dat men dit magazine op elk mobiel 

toestel zal kunnen bekijken.  Van een iPad tot een iPhone of een 

Android tablet of gsm.  Meteen wordt duidelijk dat dit magazine 

mee is met zijn tijd.  Zo zijn ook veel uitvaartondernemers mee 

met hun tijd.  Op die manier kan men zijn rouwende families het 

best bedienen, de klok rond.  
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Aartsbisschop Leonard 
tegen crematoria en 
‘doodsindustrie’

Aartsbischop Leonard spreekt zich scherp uit over 
crematoria en de “doodsindustrie”. Na een bezoek 
aan het crematorium van Vilvoorde liet Leonard 
van zich horen: “Het was de eerste keer dat ik een 
dergelijk heiligdom van de doodsindustrie betrad. 
Deze technische benadering van de dood maakte op 
mij een macabere indruk”, zegt Léonard in Pastoralia, 
het beleids- en informatieblad van het aartsbisdom 
Mechelen-Brussel.

“De katholieke Kerk is niet radicaal gekant tegen 
cremeren maar heeft wel een duidelijke voorkeur 
voor begraven. Als ik het commentaar van de 
beheerders van het crematorium goed begrepen 
heb, kiezen gelovigen van de orthodoxe Kerk en 
van het jodendom en de islam zelden of nooit voor 
crematie, ook al kost die minder dan een begrafenis. 
Ik loof de kracht van de overtuiging van mensen die 
geen crematie van hun bloedverwanten wensen en 
die bereid zijn daar een prijs voor te betalen”, stelt 
Léonard.

“Bovendien beschikt elke parochie tot in het kleinste 
dorp over een kerk waarin de gemeenschap familie 
en vrienden kan verzamelen rond het lichaam van 
de overledene. De andere christelijke belijdenissen 
en de vrijzinnigen hebben dat voordeel niet en 
kiezen voor hun vieringen gemakkelijker voor het 
crematorium. De katholieke Kerk weigert niet om 
hier een gebedsmoment te houden, evenmin als op 
het kerkhof, maar zij zal altijd de voorkeur geven aan 
de liturgie in de Kerk en de begrafenis op het kerkhof.”

De Federatie van Belgische 
Begrafenisondernemers reageert

“Monseigneur Léonard spreekt vooral voor eigen 
rekening. Zijn uitspraken verwonderen mij niet 
echt. Hij is een oude man met een oude visie”, 
zegt Johan Dexters, de voorzitter van de Belgische 
Begrafenisondernemers, in Het Laatste Nieuws.

“Crematoria werken met veel respect en 
ingetogenheid. Er zijn kerken waar ook drie 
begrafenissen na elkaar plaatsvinden. Moeten we 
dan ook van een industrie spreken?”, besluit Dexters, 

die nog meldt dat het uit de lucht gegrepen 
is dat crematies goedkoper zijn dan 
begrafenissen. “Beiden kosten tussen 4.000 en 
5.000 euro.”

Crematoria reageren op het nieuwsbericht

Chris Coenegrachts van het crematorium van 
Lochristi zegt dat Léonard hier al in de fout 
ging. ‘Vilvoorde is het oudste crematorium 
van ons land, dat trouwens straks gesloten 
zal worden. Waarom kwam hij niet naar een 
nieuwer crematorium, dan zag hij meteen dat 
wij absoluut niet macaber zijn.’

Coenegrachts: ‘Een crematie is áltijd duurder 
dan een begrafenis, die in wezen gratis is. Ik nodig 
de aartsbisschop uit voor een gesprek opdat 
hij zou weten waarover hij praat en misschien 
zalen dat hij nu veel gelovigen schoffeert. Meer 
dan de helft van de crematies die wij doen, 
zijn van mensen van wie de nabestaanden 
aangaven dat ze gelovig waren. Veel van 
die overledenen kregen trouwens eerst een 
kerkelijke dienst en werden dan naar het cre-
matorium gebracht.’

Crematie is vooral een keuze van de 
overledene of nabestaanden

Dat crematie een keuze is van de 
“doodsindustrie” is fout. De keuze voor 
crematie ligt vooral bij de overledene zelf 
of de nabestaanden. Vaak is de keuze snel 
duidelijk wanneer een begrafenisondernemer 
een begrafenis gaat regelen. Begraven of 
cremeren, de keuze wordt snel gemaakt 
door de nabestaanden. Waarom de 
uitvaartindustrie daarom met de vinger 
gewezen wordt is nog maar de vraag. Het 
is eerder de maatschappij die om crematie 
vraagt, eerder dan de uitvaartindustrie.
bron: vrt - afbeelding: crematorium Lochristi
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50 jaar Nationale Federatie 
der Beroepsverenigingen van 

Begrafenisondernemers van België.

Vijftig jaar geleden, op 9 november 1963, werd de Nationale 
Federatie der Beroepsverenigingen van Begrafenisondernemers 
van België opgericht. Het jubileum kreeg speciale aandacht 
tijdens de 50ste Algemene Vergadering van de Federatie, die 
op zaterdag 20 april plaatsvond in het Stadhuis van Antwerpen.

De organisatie, die in 1975 officieel werd herdoopt in Nationale 
Federatie van Beroepsverenigingen en Syndicale Kamers van 
Aannemers van Begrafenissen van België, heeft van bij haar 
ontstaan geijverd voor de professionalisering van het beroep 
van begrafenisondernemer, voor een optimale samenwerking 
met de overheid en voor een goede samenwerking en 
confraterniteit tussen de aangesloten leden. 50 jaar na de 
oprichting kan de Federatie er zich op beroemen dat deze 
doelstellingen meer dan verwezenlijkt zijn. De toegang tot het 
beroep is een feit, er heerst sociale vrede en de belangen van 
zowel de begrafenisondernemer als de klant worden optimaal 
verdedigd.
 

De Federatie is als lid van de Hoge Raad voor de Middenstand één 
van de laatste verenigingen die nog Nationaal gestructureerd 
zijn. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om aan alle ideeën 
tegemoet te komen, blijft de leuze ‘Eendracht maakt macht’  
tot op vandaag de drijfveer van de Raad van Bestuur.
 
Verdienstelijke Antwerpse begrafenisondernemers stonden 
een halve eeuw geleden mee aan de wieg van de Federatie. 
Om die reden werd deze keer het Antwerpse Stadhuis gekozen
als locatie voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. 
Op zaterdag 20 april vinden niet alleen de traditionele 
algemene vergadering en het jubileumdiner plaats, maar 
ook de uitreiking van de eretekens van de Eliten van de 
Arbeid. Deze belonen de ingeschreven ondernemers 
voor hun kennis, inzet en gedrevenheid voor het beroep. 
 

De voorbije jaren is de dood en alles wat ermee te maken 
heeft in belangrijke mate uit de taboesfeer gehaald. Dit 
is een positieve evolutie, al was het maar omdat de dood 
onlosmakelijk verbonden is met het leven. Niettemin blijft 
eenoverlijden, niet in het minst voor de nabestaanden, 
een van de moeilijkste momenten in iemands leven. Het 
is de taak van de begrafenisondernemer om de rouwende 
familie op die momenten met raad en daad bij te staan. De 
aandacht voor het 50-jarig bestaan van de Federatie en het 
parcours dat de vereniging in die halve eeuw heeft afgelegd, 
betekent voor de leden een beloning en een erkenning voor 
hun dagdagelijkse inzet en toewijding aaneen geleefd leven. 
 
Woord van Johan Dexters, voorzitter van Funebra.
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Locatie galadiner: Amuz, Antwerpen.
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Het galadiner werd voorafgegaan door een toespraak van Johan Dexters, 
voorzitter. van de Nationale Federatie der beroepsverenigingen van 
Begrafenisondernemers in België.

Tijdens de maaltijd was er live muziek.  Locatie van het galadiner ter ere van 
het 50 jarig bestaan van Funebra, was Amuz te Antwerpen.

Galadiner voor het 50 jarig bestaan van de Nationale Federatie der 
Beroepsverenigingen van Begrafenisondernemers van België.
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80 banen worden 
geschrapt bij Lilas 
uitvaartverzekeringen

80 banen staan op het spel bij Lilas 
Uitvaartverzerkeringen.  Lilas is vorig jaar nog 
overgenomen door Dela.  Nu zouden er tot 80 
naakte ontslagen kunnen vallen. Dat heeft het 
bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Na “aanhoudende 
zware verliezen” wil het alle verkoopsactiviteiten en 
ondersteunende diensten beëindigen.
 
“Eerdere organisatorische ingrepen en de lancering 
van een nieuw product” kregen de verzekeraar 
niet meer verkocht. Vorig jaar nam LILAS Insurance 
de activiteiten nog over van S&C, de voormalige 
verzekeringsagent van de uitvaartpolissen van 

AXA Belgium. De directie heeft nu beslist de 
verkoopsactiviteiten en de ondersteunende 
diensten te beëindigen. De dienst die instaat 
voor het beheer van de bestaande polissen valt 
buiten de reorganisatie en krijgt er zelfs tien 
mensen bij. Na de aankondiging van de intentie 
zijn meteen onderhandelingen opgestart met de 
werknemersorganisaties, meldt de directie nog. 
Met de overname van Lilas, S&C, kreeg Dela bijna 
alle uitvaartverzekeringen van België in handen.

Bezoek het nieuwe uitvaart professional portaal op 
Uitvaartvlaanderen.be®

Voortaan zal er een duidelijk verschil gemaakt 

worden tussen algemeen uitvaartnieuws en 

uitvaartnieuws voor uitvaartprofessionals.

http://www.uitvaartvlaanderen.be/sector

Uitvaartvlaanderen.be® 

Alles over begrafenissen.
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Intercommunale 
Psilon plant tweede 
crematorium in regio 
Roeselare

Psilon, de intercommunale van crematorium 
Kortrijk die 21 gemeenten in Midden- en zuid 
West-Vlaanderen groepeert, plant een tweede 
crematorium in de regio Roeselare.  Psilon werd 
in het leven geroepen voor de realisatie van 
Uitzicht, het crematorium in Kortrijk. “Binnen het 
huidig crematorium in Kortrijk zitten we nu aan 
2500 crematies. We merken dat dat aantal nog 
steeds stijgt”, zegt Kurt Vanryckeghem, nieuwe 
voorzitter van Psilon. “Als we aan de limiet zitten 
dan zullen we moeten uitkijken naar een nieuw 
crematorium en dan denken we aan de regio 
Roeselare”.  Psilon heeft zijn raad van bestuur en 
directiecomité vernieuwd. Kurt Vanryckeghem, 
burgemeester van Waregem voor CD&V, is de 
nieuwe voorzitter.

In Roeselare wil Psilon het in elk geval goed 
aanpakken.”Daar hebben wij nu al even de tijd 
voor om rustig en in samenspraak met Roeselare 
en de omliggende gemeentes te zoeken naar 
een ideale locatie. Wij hopen dat iedereen het 
maatschappelijk belang van crematoria inziet”. 
Psilon denkt ook aan het gebruik van afbreekbare 
asurnen, die je kan begraven in een urnenbos 
zoals reeds het geval is op de begraafplaats 
in het Antwerpse: Schoonselhof.  Er moet ook 
meer plaats komen voor onthaal van families en 
rouwmaaltijden.
 
Psilon heeft dus veel ambitie, ook al dreigt het 
actiecomité “Samen Sterk” in Kortrijk nu met een 
strafklacht voor het uitbaten van het crematorium 
daar. Recent vernietigde de Raad van State immers 
de milieuvergunning . Volgens de advocaat van 
het actiecomité, is Psilon nu Illegaal bezig en krijgt 
ze tot 1 mei om de crematies te stoppen. Psilon 
zegt dan weer te kunnen blijven cremeren op 
basis van de oude vergunning in afwachting van 
een nieuwe. Daarnaast loopt ook een procedure 
bij de raad voor vergunningsbetwistingen over 
de nieuwe bouwvergunning en is er nog een zaak 
bezig voor het hof van beroep.
 
“Het is even goed een uitdaging maar ik steek niet 
onder stoelen of banken dat het niet aangenaam 
is om in zo’n juridisch kluwen terecht te komen. 
Maar ik denk dat we er over enkele maanden 
zowel op milieutechnisch als stedenbouwkundig 
vlak uit zullen zijn”, meent Vanryckeghem.foto’s:  ©Crematoriumuitzicht.be

http://www.crematoriumuitzicht.be/nl/
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Gemeente Stabroek 
opent nieuwe aula voor 
afscheidsplechtigheden
Een nieuwe aula in Stabroek.  De gemeente 
Stabroek heeft op de begraafplaats Vossenveld 
een aula aangebouwd aan het bestaande 
mortuarium.  Deze nieuwe aula is een zeer 
moderne plaats om afscheidsplechtigheden 
te houden.  Hiermee investeerde de 
gemeente voor €260.000.  Om burgerlijke 
afscheidsplechtigheden te houden moest 
men veelal uitwijken naar feestzalen in de 
ruime omgeving.  Met deze nieuwe aula 
speelt men dus in op het plaatsgebrek.  Van 
moderne geluidsapparatuur tot een beamer 
om beelden weer te geven.  
Alles is aanwezig, een eigen regiekamer, 
schermen om in de hal de uitvaart te kunnen 
volgen en zitplaatsen tot 120 personen.  
Op donderdag 2 mei is in aanwezigheid 
van Burgemeester Rik Frans en Schepen 
van Openbare Werken Sam Gabriëls de 
uitbreiding en renovatie van het mortuarium 
van de begraafplaats Vossenveld te Stabroek 
opgeleverd.  Men kan de nieuwe aula 
omschrijven als een plaats van afscheid.  Sober 
maar modern.  Het natuurlijk licht vormt een 
bron van hoop op de plaats waar de urne of kist 
kan worden opgesteld.  Men kijkt als het ware 
naar het licht wanneer men een uitvaart zal 
bijwonen.  De ruimte straalt rust en sereniteit 
uit.  In juni van dit jaar zal de ruimte actief in 
gebruik worden genomen.  Momenteel wacht 
men nog op de afwerking van de zitbanken. 

foto: Mertens-architecten (ontwerp van deze aula is van dit 
architectenbureau)

Stap dichterbij voor 
een crematorium in 
Aalst
Het gaat de goede richting uit met de realisatie 
van het crematorium op de Siesegemkouter.  
Dit staat te lezen op het Nieuwsblad.  Dat 
zegt schepen van Ruimtelijke Ordening 
Caroline Verdoodt (N-VA). Vlaams minister 
van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters 
(N-VA) keurde het Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (GRUP) goed. Dankzij de 
goedkeuring van dat GRUP is het terrein waarop 
het crematorium zal komen bestemd als ‘zone 
van openbaar nut’, en kan er in principe een 
crematorium op gebouwd worden. Daarvoor 
moet nog de bouwvergunning worden 
aangevraagd. Aalst is al sinds 2007 op zoek naar 
een nieuwe locatie voor het crematorium. De 
goedkeuring van het GRUP wordt binnenkort 
in het Staatsblad gepubliceerd. Twee weken 
later is het officieel van kracht.
 
bron: nieuwsblad.be

afbeelding: aalst.tv
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Cadillac XTS lijkwagen krijgt 
ruime aandacht in media

De nieuwe Cadillac XTS lijkwagen krijgt ruime aandacht in de 
internationale media.  Het valt op dat op veel autowebsites 
geschreven wordt over dit nieuw model van Cadillac en de 
daarbij horende ombouwingen.  Ook de limousine van het 
nieuwe model komt ruim in de aandacht van de automedia. 
Zo blijkt het nieuwe model van Cadillac aan te slaan.  De 
ombouwing van de nieuwe auto kon natuurlijk niet achter 
blijven.  Het is een prachtige lijkwagen geworden die in 
verschillende uitvoeringen bestaat.  Zo heb je de vaste 
ombouwers die hun eigen uitwerking presenteren op de 
eigen website.  In Amerika waren de eerste modellen te 
bekijken op verschillende uitvaartbeurzen.  Dat deze nieuwe 
lijkwagen ook op Europese grond een hit zal worden, leidt 
geen twijfel.  In België wordt er veel met Cadillac gewerkt, 
zo zal ook deze nieuwe lijkwagen snel op de Belgische 
bodem te zien zijn.  
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Gepersonaliseerde urnen, 
een hit?

Van over gans de wereld en dan vooral op websites en 
sociale media, komen er foto’s van nieuwe producten 
op de voorgrond.  Enkele jaren geleden lanceerde 
een Amerikaans bedrijf een urne in de vorm van 
een gepersonaliseerde urne. Deze urne zou dan het 
hoofd van de overledene worden.  Aan de hand van 
een foto maakt men een volledige 3D afbeelding van 
het hoofd van de overledene, die vervolgens in een 
vorm gegoten wordt.  

Deze urne heeft uiteraard zijn prijskaartje.  
Naast een urne in de vorm van een hoofd 
zijn er ook andere urnen.  Zo is er al een urne 
in de vorm van verschillende voertuigen en 
gebruiksvoorwerpen.  De afstandsbediening 
van een tv of een landbouwvoertuig.  Het 
behoort allemaal tot de mogelijkheden.   
 
 
Mini urnen en asjuwelen

Een voor ons iets bekendere urne, is de mini-urne 
in glas met daarin een klein deel van de as van 
de overledene in verwerkt.  Deze vorm van mini-
urne is in West-Europa zeker al gekend.  Zo zijn 
er vele leveranciers of ambachtslui die zich hierin 
specialiseren. 

De toename van het aantal crematies trekt de 
markt van de gerelateerde producten helemaal 
open.  Een stijging van de crematies brengt 
vanzelfsprekend ook een verhoging van de verkoop 
in urnen en asjuwelen met zich mee.  Asjuwelen 
zijn  persoonlijk product die de nabestaanden 
de mogelijkheid geeft om een deel van hun 
dierbare dichtbij te kunnen hebben, de klok rond. 
 
Op Facebook en Pinterest zijn er vele bedrijven die 
reclame maken met hun uitvaartproducten.  Steeds 
meer bedrijven specialiseren in urnen.  Van biologisch 
afbreekbare urnen tot de gepersonaliseerde urnen.

afbeeldingen: memorials.com, pinterest.com



Professionalisering van de 
uitvaartsector

Wanneer kom je als uitvaartondernemer of 
uitvaartprofessional professioneel over?  De 
allernieuwste lijkwagen of nieuwe technologie?  
In elk geval kan dat laatste handig zijn voor 
de uitvaartondernemer.  Technologie kan uw 
uitvaartonderneming een boost geven.  U kan tijd 
winnen en sneller werken.  Vandaag heeft men veel 
mobiele technologie.  Deze technologie kan men 
ook in de uitvaartwereld gebruiken om beter en 
professioneler te communiceren naar families toe.  
De rouwbrief wordt bij de familie aan tafel gezet 
en men kan de rouwbrief meteen op kantoor laten 
drukken.  Op die manier wint men veel tijd. 

Bij een overlijden is er niet veel tijd.  Daarom 
brengt technologie ons verder dan ooit te voren.  
Rouwbrieven moeten op de post en alle externe 
contacten moeten verwittigd worden.  De kerk, het 
crematorium, de begraafplaats en de gemeente 
of stad.  Dit zijn maar enkele van de belangrijke 
contacten die bij het regelen van een uitvaart snel 
gegevens moeten ontvangen.  Snelheid en correcte 
informatie is op het ogenblik van overlijden een 
belangrijke factor.

Wanneer men denkt aan technologie, denkt 
men snel aan software.  Softwarematig kan 
men de uitvaartsector vernieuwen en vooral 
professioneel voor de dag laten komen.  Het geeft de 
begrafenisondernemer de mogelijkheid een snellere 
en professionelere service te bieden.  Een win-win 
situatie voor de uitvaartondernemer en de klant, de 
familie.  

Een softwarepakket waarin alles wordt weergegeven.  
Dat is wat Amerikaanse en Britse bedrijven voor de 
uitvaartwereld hebben ontworpen.  De dag van de 
uitvaart, wie de uitvaart zal uitvoeren, welke kerk of 
aula, u noemt het op, het staat erin.  Zo heeft men een 
duidelijke gedetailleerde agenda waarin u nergens 
een dubbele planning kan maken.  Dat elke sector 
zijn eigen software heeft, is logisch.  Zo ook voor 
de uitvaartsector.  Meer dan ooit worden nieuwe 
producten gelanceerd om de uitvaartwereld te 
vernieuwen en professioneel te laten overkomen.  Dit 
heeft voordelen voor zowel de uitvaartondernemer 
als de klant, de familie, de nabestaanden.

11



12

Crematorium Kortrijk start 
zelf juridische procedure

Het crematorium van Kortrijk kampt al jaren met 
juridische procedures.  Buurtcomité “Samen Sterk” 
wil al enige tijd het crematorium laten verdwijnen.  
Nu vindt het bestuur van het crematorium genoeg.  
Ze starten zelf een juridische procedure op tegen de 
klagers van het buurtcomité.   

Volgens een buurtcomité en hun advocaat stoot het 
crematorium vervuilende stoffen uit, onder andere 
zware metalen. Het crematorium zegt zich strikt aan 
de Europese normen te houden. Om een einde te 
maken aan die betichtingen, stapt het crematorium 
nu zelf naar de rechtbank. Het vraagt dat de 
rechtbank een onafhankelijk expert aanstelt die kan 
uitmaken of het crematorium effectief vervuilend 
is.   Het juridisch getouwtrek rond het crematorium 
Uitzicht aan de lange Munte in Kortrijk duurt al jaren.

‘Met de dagvaarding willen we duidelijk stellen 
dat de zogenaamde wetenschappelijke rapporten 
waar het actiecomité voortdurend naar verwijst, 
kant noch wal raken, stelt de nieuwe voorzitter van 
Psilon Kurt Vanryckeghem. ‘Dat zeggen erkende 
milieudeskundigen die de rapporten hebben 
nageplozen.’

Aan de rechter wordt gevraagd om een comité 
van deskundigen aan te stellen dat in alle 
objectiviteit de rapporten van dokter Van 
Larebeke screent. De crematoriumvereniging 
wenst dat de rechtbank, na kennisname van 
de resultaten van deze expertise, het verdere 
misbruik van de fijnstofstudie Van Larebeke 
verbiedt.
 
‘Het crematorium is anderhalf jaar actief’, stelt 
Jan Sabbe, directeur van het crematorium. 
‘In die periode zijn in opdracht van de milieu-
inspectie, door onafhankelijke experten, zestien 
rookgasmetingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 
het crematorium voldoet aan alle normen. Het 
rapport van professor Nik Van Larebeke, een 
expert op het domein van kankerpreventie, is 
niet correct.’

‘We vragen 1 euro schadevergoeding als 
symbolisch bedrag’, stelt Van Ryckeghem. De 
rechter in Kortrijk buigt zich op 25 juni over de 
dagvaarding.



De papierwinkel rond een 
overlijden, in het weekend

Vrijdagnamiddag komt iemand te overlijden.  
De familie wacht tot 19.00 uur om de 
begrafenisondernemer te contacteren.  Door een 
ruzie, in het verleden tussen familieleden, is de familie 
niet volledig op de hoogte van de uitvaartwens van 
de overledene.  Al had de overledene bij leven de rest 
van de familie verteld, dat hij een dossier had bij het 
UZ Leuven, om zijn lichaam te doneren.  Alsook dat 
er een wilsbeschikking was met betrekking tot de 
uitvaartwens én een testament bij de notaris, waarin 
geschreven zou staan, wat de exacte uitvaartwens 
was.
 
Als uitvaartondernemer kan je op dat ogenblik niets 
doen.  Geen uitvaart plannen, gewoon afwachten tot 
maadagochtend en dan pas de nodige telefoontjes 
plegen.  De familie kan geen rouwbrieven 
definitief versturen en moet eveneens wachten tot 
maadachtochtend om de exacte planning van de 
eventuele uitvaart te kunnen vastleggen.  In ons 
land, ben je als begrafenisondernemer verplicht de 
wilsbeschikking op te vragen en de uitvaartwens op 
eender welke manier op te volgen. 
 
Het is weekend en je zit vast
 
Omdat het weekend was, zit je volledig vast.  Er is 
niets lastiger dan dat.  Zou de wetgever een e-loket 
kunnen openen om de begrafenisondernemers, 
desnoods met zware beveiliging, een wilsbeschikking 
te kunnen laten raadplegen wanneer het nodig 
is?  Voor andere zaken kan men bij de overheid via 
een e-loket snel een document opvragen, ook in 
het weekend.  Voor de nabestaanden zijn zulke 
situaties een echte doorn in het oog. Men kan geen 
uitvaart plannen of het afscheid laten plaatsnemen.  
Zulk e-loket kan men snel en eenvoudig registeren 
per BTW nummer van een uitvaartondernemer, als 
voorbeeld.  Inloggen met je paspoort wanneer je 
geregistreerd bent.  Eenvoudig niet?
 

Waarom de wetgeving op deze manier, 
een moment van afscheid in de weg staat, 
is het misschien een te oude wetgeving.  
Zeker wanneer we leven in een 21ste eeuw, 
waarin alles mobiel wordt, gegevens snel en 
eenvoudig beschikbaar zijn.  Waarom zou 
de overheid geen wilsbeschikkingen voor 
begrafenisondernemers beschikbaar maken, 
online?  Uiteraard, in dit geval, moet  men nog 
het UZ Leuven bellen, zo komt men te weten of 
er een dossier werd opgemaakt én de notaris. 
 
Notaris vraagt akte van overlijden
 
De notaris is een ander verhaal.  Is er een 
testament?  Staat er in het testament 
geschreven wat de exacte uitvaartwens is?  Kan 
men zomaar het testament openen zonder een 
akte van overlijden?  Bij deze overledene vroeg 
de vrouw aan de lijn, na vier maal te bellen, of 
er een akte van overlijden was.  Het antwoord 
was neen.  Er kon nog geen aangifte van 
overlijden plaatsvinden, daar de uitvaartwens 
niet bekend was.  Ook daar zit men als 
begrafenisondernemer volledig vast.  Hoe kan 
je een aangifte van overlijden fatsoenlijk laten 
plaatsvinden, wanneer men niet weet of het 
begraven of cremeren wordt?
 
Na aandringen bij de notaris, kreeg men 
telefonisch te horen dat er in het testament 
geen uitvaartwens geschreven stond.  Men 
kon dus maandagmiddag pas de uitvaart 
plannen.  De familie vond drie dagen wachten, 
te lang.  Vrijdag overleden, maandagavond 
pas de uitvaart definitief gepland.  Het zou 
allemaal eenvoudiger kunnen.  Een centraal 
online register met wilsbeschikkingen, of 
een luik waarin men online een uitvaartwens 
op eender welke manier kan raadplegen, als 
geregistreerde begrafenisondernemer.
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Crematie vs resomeren

De opkomst van crematie maakt mensen 
wakker.  Letterlijk.  Een Zweedse fotograaf ging in 
verschillende rouwcentra foto’s nemen van deze 
manier van lijkbezorgen.  Hij liet het niet alleen bij 
de klassieke crematie, hij bracht ook een bezoek aan 
een resomatorium, waar men het resomatieproces 
toepast.  De fotograaf bracht zowel het resomeren 
als het klassieke cremeren in beeld.  

Je ziet meteen dat er een groot verschil is, bij het 
starten van de beide processen.  Bij het resomeren 
wordt het lichaam zonder lijkkist in de resomator 
aangebracht.  Enkel een lijkwade, biologisch 
afbreekbaar, wordt mee in de resomator geplaatst.  
Na het resomatieproces krijgt men eveneens de as 
van de overledene.  Bij crematie wordt de lijkkist in 
de crematieoven geplaatst.  Uiteraard gebruikt men 
vuur om tot dezelfde hoeveelheid as te komen. 

Jim Bradshaw staat klaar om het lichaam in de resomator te plaatsen.                                                 Lars Tunbjörk
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De dood evolueert.  Onze industrie staat 
niet stil, dat zie je duidelijk in deze nieuwe 
manier van lijkbezorgen.  Het resomeren 
wordt in meerdere landen toegelaten als 
nieuwe manier van lijkbezorgen.  Maar is 
het resomeren wel zo vriendelijk voor de 
portefeuille van de uitvaartondernemer en 
vervolgens de nabestaanden?  Vraagt het 
geen enorme investering om een resomator 
te kunnen plaatsen?  

Vervolgens komen we bij de vraag, mocht 
het ooit worden toegelaten in Vlaanderen/
België, zal het dan worden opgetrokken in 
een intercommunale samenwerking tussen 
steden en gemeenten zoals dat nu het 
geval is bij crematoria?  Of zal de wetgeving 
toelaten om privé resomatoria op te trekken, 
zodat begrafenisondernemers zelf kunnen 
investeren in een resomatorium?  Het zijn 
vragen voor de toekomst.  Belangrijke vragen 
voor vele begrafenisondermers.  Zeker zij die 
al jaren een eigen crematorium wensen, zullen 
deze vragen wellicht stellen.  
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Lars Tunbjörk

De resomator
Het toestel waarmee men kan 
resomeren, noemt resomator.  
Althans, als we de producenten van 
deze toestellen mogen geloven, 
zij noemen deze toestellen ofwel 
resomator of bio-cremator.  Het 
resomeren gebruikt geen klassieke 
vlam zoals bij crematie.  Enkel water, 
warmte en biologisch afbreekbare 
stoffen.  Het resomeren wordt aanzien 
als een milieuvriendelijk alternatief 
tot de klassieke crematie.  Al moet 
de publieke opninie nog stevig 
veranderen alvorens het resomeren 
eventueel zou worden aanvaard.  Net 
zoals crematie.  De crematie heeft 
een hele weg afgelegd alvorens het 
maatschappelijk aanvaard werd.  
In deze resomator zie je duidelijk 
elementen die ervoor zorgen dat 
de vloeistoffen opwarmen tot op de 
juiste temperatuur.  Deze vloeistoffen  
zullen ervoor zorgen dat alle weefsel 
van het lichaam verwijderd worden.  
Daardoor houdt men enkel de botten 
over.  Van deze botten maakt men as. 

Lijkwagens.com, alles over rouwvervoer.
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Lars Tunbjörk

Lars Tunbjörk

Jim Bradshaw (rechts) duwt het lichaam in de resomator.

Jim Bradshaw laat het eindresultaat zien, minerale as.
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Lars TunbjörkCrematoriummedewerker plaatst de kist in de crematieoven.

Lars TunbjörkKlassieke crematie start, crematorium Lakewood Cemetery Amerika.
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Overblijfselen van crematie, wordt vermalen tot as. Lars Tunbjörk

Crematorium te Lommel

Lommel een crematorium bouwen langs de 
Norbert Neeckxlaan.   Dit zijn gronden vlakbij 
de stedelijk begraafplaats.  Voor de dagelijkse 
uitbating van het nieuwe crematorium zal een 
intercommunale samenwerking worden opgericht 
zoals reeds bij vele andere crematoria het geval is.  
Om deze intercommunale op te richten lopen er 
op dit ogenblik gesprekken tussen zeven Noord-
Limburgse gemeenten.

De verschillende gemeenteraden van deze 
gemeenten, buigen zich over het dossier van het 
nieuwe te bouwen crematorium. Vrijdag 12/7 is 
een persconferentie gepland waarin een stand van 
zaken wordt meegedeeld aan geïnteresseerden. 
Wie recent de openbare gemeenteraden 
bijwoonde, kon al vernemen dat Lommel voor de 
realisatie van een tweede crematorium in Limburg 
een draagvlak vond in de ruime regio. 

De zeven Noord- Limburgse gemeenten Neerpelt, 
Overpelt, Hamont-Achel, Peer, Hechtel-Eksel, 
Leopoldsburg en dus ook voortrekker Lommel 
zijn momenteel bij het verhaal betrokken.

In de oorspronkelijke plannen was er sprake van 
een gebouw van 3.000 m² met daarin onder andere 
twee ovens en een zaal voor uitvaartdiensten. De 
inplanting is nog altijd voorzien aan de stedelijke 
begraafplaats in Lommel.

bron: hetbelangvanlimburg.be



19

Funeral Award 2013

Na even weg te zijn geweest, wordt het weer 
georganiseerd: International Funeral Award.  Deze 
keer is er een nieuwe stichting opgericht en 
wordt deze International Funeral Award niet meer 
georganiseerd door de heer Paul Peeters, de stichter 
van de Funeral Award.  

Een stichting in Nederland onder de naam: ‘Stichting 
I.F.A. Europa’ neemt de fakkel over.  Het bestuur is een 
mix van Vlaamse en Nederlandse uitvaartprofessionals.  
Voor Vlaanderen is uitvaartondernemer D’hondt uit 
Oudenaarde een bestuurslid.  Anja Viaene-Vynckier 
uitvaartondernemer uit Tielt, zetelt als bestuurslid 
kwaliteitsraad van België.   

De International Funeral Award willen zich inzetten 
voor de kwalteit en de professionaliteit van de 
uitvaartsector.  Dit mag beloond worden.  De inzet en 
zoektocht naar vernieuwende producten of diensten, 
is een must om als uitvaartsector te blijven inoveren.  
Alleen dat geeft de garantie als uitvaartsector om 
professioneel voor de dag te komen.  

Deze wedstrijd bestaat er ook om professionele 
contacten te leggen binnen de uitvaartsector.  

Sinds 1999 bestaat deze organisatie en werden 
al vele uitvaartprofessionals beloond met een 
award.  Ook dit jaar kan men zich inschrijven 
via de website van de International Funeral 
Award.  

De 14e editie van I.F.A. gaat begin september 
2013 (juiste locatie en datum volgt) van 
start met de open jury dag . Kandidaten 
kunnen zich met hun innoverende dienst of 
product inschrijven voor één van de volgende 
categorieën:

Nieuw, vernieuwde aula’s, begraafplaatsen, 
crematoria, gedenkparken, etc.  Uitvaartar-
tikelen (o.a. grafkisten, lijkwaden en urnen, 
rouwvervoer, inrichting, herdenken).
Service & dienstverlening (o.a. uitvaartonder-
nemers, website, computerprogramma’s).  De 
inschrijving wordt beoordeeld door de kwali-
teitsraad, van desbetreffend land.

Deelnemers aan de 14e editie van I.F.A. krijgen 
de kans zich van hun meest prominente kant 
te laten zien tijdens de prestigieuze gala-
uitreiking op zaterdag 26 oktober 2013.
De inschrijving voor de 14e editie van I.F.A. is 
reeds geopend via www.funeralawards.eu en 
zal sluiten op 1 augustus 2013.

Nieuwe bestuur International Funeral Award

http://http://www.funeralawards.eu/
http://http://www.funeralawards.eu/
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Laatkomers op een 
uitvaart

Als begrafenisondernemer wil je uw klanten, 
families een waardig afscheid geven van hun 
geliefde overledene.  Je plant de uitvaart, je doet 
je uiterste best om alles vlot te laten verlopen 
maar toch komt er plots een haar in de boter.  

Luidruchtige laatkomers op een 
uitvaartplechtigheid.  Wie kent ze niet?  Ze 
komen te laat de aula of kerk binnen.  Komen 
meestal nog iets vragen.  “Is er een toilet?”  Als 
klap op de vuurpijl gebruiken ze het toilet en 
gaat enkele minuten later hun gsm af.  Het is 
om je geduld bij te verliezen.  In vele aula’s en 
kerken hangt er bij de ingang een duidelijk bord 
dat men de mobiele telefoon moet uitschakelen 
wanneer men een uitvaart zal bijwonen.    

Na het te laat komen heb je ook nog het 
plaatsgebrek voor deze mensen.  Men heeft geen 
stoel meer of plaat meer om de uitvaart, die al 
enige tijd aan de gang is, te volgen.  Ongelooflijk.  
Uiteraard is de begrafenisondernemer de man om 
aan te wijzen bij plaatsgebrek.  Veelal is het dan 
ook zijn of haar fout, als begrafenisondernemer, 
omdat er voor de laatkomer geen plaats meer is.  
Je kan het zo gek niet bedenken.

Het lijkt of men kan zich alles permiteren, zelfs 
bij het afscheid en overlijden van een naaste 
vriend of kennis.  Een basis vorm van etiquette 
op een uitvaart is toch wel op zijn plaats, niet?  Te 
laat komen, doe je niet.  

Lawaai maken, doe je niet.  Je telefoon laten 
opstaan, doe je niet.  Elke uitvaart is uniek.  Net 
zoals elk overlijden dat is.  Respect voor de 
nabestaanden en de overledene is belangrijk.  
Lawaai maken en te laat komen getuigt niet van 
respect.  Op geen enkele manier.   Uiteraard is 
het verkeer vaak de boosdoener waarom men 
te laat is aangekomen.  De nuchtere mens heeft 
er een verklaring voor: u bent te laat vertrokken.  
Wie bijvoorbeeld over de ring in Antwerpen of 
Brussel moet, onderweg naar een uitvaart, weet 
dat hij op tijd dient te vertrekken.

De vraag is, wanneer deze laatkomers zelf 
familie begraven, zullen zij zich niet ergeren aan 
laatkomers en mensen die lawaai maken?  Een 
uitvaart is er om afscheid te nemen van een 
vriend of familie.  Je verstoort ze niet want ze is 
uniek.
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Interactieve 
overlijdensberichten

Dat de uitvaartsector wereldwijd met de tijd 
en technologie mee gaat, is geen nieuwtje.  
Een bedrijf in Mexico komt met een nieuwe 
app op de voorgrond.  Het maakt zijn eigen 
overlijdensberichten interactief.  Aan de hand 
van een QR code kunnen de lezers met hun 
Android telefoon of iPhone een interactieve 
pagina bekijken, per overledene.  Dit geeft 
de mogelijkheid om elk overlijden, nog 
persoonlijker te maken.  Op het eerste zicht lijkt 
het veel werk voor de begrafenisondernemer, 
maar het vormt aan de andere kant  een knap 
stukje reclame voor je begrafenisonderneming.
 

 
De klassieke ‘obituary’ of overlijdensbericht, 
wordt op deze manier volledig omgevormd 
tot een interactief overlijdensbericht.  Foto’s en 
beelden bekijken van de overledene, van baby 
tot net voor het overlijden.  Het is iets dat je in de 
klassieke krant niet kan terugvinden of bekijken.  
Deze manier om een overlijden te melden kan 
wel eens de toekomst betekenen.  Iedereen, 
zeker de aankomende jonge generatie zal zijn 
of haar informatie online halen en minder op 
papier.   Bekijk deze interactieve reclame van 
de betreffende uitvaartonderneming door op 
onderstaande afbeelding aan te tikken/klikken.

Bekijk het filmpje online

http://www.uitvaartvlaanderen.be/sector/interactieve-overlijdensberichten/
http://www.uitvaartvlaanderen.be/sector/interactieve-overlijdensberichten/
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Dit online magazine werd samengesteld door uitvaartprofessionals.  

Mochten hierin onjuistheden gevonden worden, gelieve deze 

te melden bij info@uitvaartsites.be.  Onze redactie  plaatste bij 

elk beeldfragment de juiste vermelding naar de eigenaar van de 

afbeelding of beelden.  

Mochten er beelden/afbeeldingen geplaatst zijn waarvan u 

rechthebbende bent en u wordt niet als rechthebbende genoemd 

ofwel geen gebruik van uw al dan niet visuele eigendom verleent, 

gelieve eveneens bovenstaand e-mailadres te gebruiken om ons 

hiervan op de hoogte te stellen.   Hiervoor willen wij ons ten sterkste 

verontschuldigen.

Redactie contactgegevens:

 

Bruyneel - Lemahieu

Uitvaartsites.be

Info@uitvaartsites.be

Begraafplaats Brugge

Het Père Lachaise van België.   

De begraafplaats van Brugge Centraal in Assebroek is een pareltje van formaat.  Voor velen is deze 
begraafplaats een van de mooiste van ons land.  

®Uitvaartsites.be


