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Geachte Collega,

Sinds begin maart werd het openbare leven 
in België lamgelegd om de verspreiding van 
het ongeëvenaarde coronavirus tegen te gaan. 
Uitdagende omstandigheden ! Regels van social 
distancing, zoals voldoende afstand houden en 
andere hygiënische richtlijnen zijn de nieuwe 
norm.
Niemand heeft deze crisis zien aankomen. De 
coronapandemie is wat men noemt een ‘zwarte 
zwaan’: een zeer onwaarschijnlijke en onvoor-
ziene gebeurtenis met verregaande gevolgen 
voor de economie en zeker voor onze sector. De 
invloed op de gezondheid en het dagelijkse leven 
komt daar nog bovenop.
Ik hoop van harte dat u deze periode in goede 
gezondheid en zonder al te grote zorgen doorge-
komen bent.
Vanuit Funebra hebben we geprobeerd om jullie 
met raad bij te staan. Geen eenvoudige opgave 
omdat de contacten met de overheden moei-
zaam verliepen. 
Ook de zoektocht naar gel, mondmaskers, … 
was een opgave in het heetst van de strijd en ik 
ben Fabien Charles dankbaar om de verzending 
van deze levensnoodzakelijke zaken op zich te 
hebben genomen.

Deze coronacrisis heeft aangetoond dat wij de 
laatste schakel zijn in de onmisbare sanitaire 
keten die zin wil geven aan het leven. Jullie, 
de begrafenisondernemers, maar ook onze 
medewerkers zijn de nieuwe helden. Zij aan zij 
helpen we dagdagelijks families om afscheid te 
nemen van hun overleden geliefde. En door deze 
meest waardige en respectvolle ritus vieren we 
hun leven. Maar vandaag denk ik dan speciaal 
aan al die mensen die we hebben verloren en 
waar we door de crisis niet goed afscheid kon-
den van nemen en aan de getroffen families die 

dit extra moeten verwerken. We prijzen iede-
reen die deze taak mogelijk maakte en ik dank 
jullie voor jullie toegewijde arbeid. 

Minister Pieter De Crem, Minister van Vei-
ligheid en Binnenlandse Zaken, heeft mij 
uitdrukkelijk gevraagd om op te treden als 
woordvoerder en aan ieder van jullie oprechte 
woorden van dank door te geven namens de 
Federale Regering voor jullie medewerking 
in de bestrijding van Covid-19, een erkenning 
van het land om jullie te bedanken voor deze 
toewijding in het kader van de bestrijding van 
de Coronavirus-pandemie.

Nu, ruim elf weken later, rechten we de rug, 
vastberaden maar met gepaste voorzichtigheid. 
De voorbereidingen voor de heropstart van het 
land  zijn al enkele weken aan de gang. Maar ik 
denk dat er ook lessen te trekken zijn uit deze 
periode. Over hoe kwetsbaar én flexibel we zijn. 
Over de kracht van wetenschappelijk inzicht én 
menselijke zorg. Over het heil van samenwer-
king over de grenzen heen én de troeven van 
lokale verankering. Maar er is me nog wat 
duidelijk geworden. Hoe dankbaar ik ook ben 
met de technologische hulpmiddelen waardoor 
we in contact bleven met elkaar en met onze 
families. Velen hebben de échte, persoonlijke 
interactie gemist om nog maar te zwijgen van de 
impact op het rouwproces. Ik ben dan ook heel 
opgetogen u binnenkort, in levende lijve, terug 
te zien. Als alles goed gaat op de Funeral-beurs 
van begin oktober. 

Draag zorg voor uzelf en uw familie. Want uw 
gezondheid ligt ons nauw aan het hart.

Bedankt voor uw inzet en uw vertrouwen.

Johan Dexters Voorzitter
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Twee rozen liggen liefdevol samen op de kist. In tijden van coro-

na, is alles anders, zo ook het afscheid van een dierbare. Slechts 

een beperkt aantal mensen bij een uitvaart en afstand houden. In 

tijden van rouw extra moeilijk. Ondanks dat we elkaar niet fysiek 

aan kunnen raken om elkaar bij te staan, zijn we met ons gevoel 

toch heel dicht bij elkaar.

 

Fotografie: Suzanne Bohncke

S O C I A A L 
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UITVAARTZORG IS ZORG,  
ZEKER IN TIJDEN VAN CORONA

S O C I A A L
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In tijden van corona is de uitvaartverzorger belangrijk 
en wordt het beroep ook aanzien als nodig.  We zijn als 
begrafenisondernemers ook echt nodig.  Uitvaartzorg wordt 
en is zorg voor nabestaanden en voor de overledene.

MENSEN STERVEN ALLEEN
Het is heel pijnlijk nu afscheid te moeten nemen.  Of iemand al 
dan niet aan corona overleden is, afscheid nemen is nu geheel 
anders dan voorheen. Mensen sterven alleen want familie mag 
er niet bij. Afscheid nemen zelf is met amper 15 mensen.

KIST OF URNE MAG JE NIET AANRAKEN
De kist of urne mag je niet aanraken. Prentjes worden 
klaargezet en worden niet uitgedeeld. De kwispel of het kruis 
in de kerk aanraken, mag niet meer. Het zijn vele maatregelen 
die ons moeten helpen de verdere besmetting door het corona 
virus tegen te gaan.

HET VAK VAN BEGRAFENISONDERNEMER  
IS BELANGRIJK
Het vak van begrafenisondernemer is meer dan 
ooit belangrijk. Media geeft het vak aandacht.  Vele 
begrafenisondernemers komen op tv of op radio.  Nooit 
eerder werd het vak zo in de media getoond. Het toont 
vooral hoe belangrijk de begrafenisondernemer is.  Een 
vertrouwenspersoon waarop mensen kunnen bouwen.  Want 
we staan hen bij met raad en daad, dag en nacht.

DRUKTE DOOR COVID-19
De vele overlijdens geven aan dat er hard gewerkt moet 
worden.  Maar dat is zeker heel regionaal.  Er zijn regio’s waar 
er minder overlijdens zijn die covid-19 gerelateerd zijn en er 
zijn regio’s waar begrafenisondernemers niet weten waar 
eerst aan moeten starten.  Want naast de corona overledenen 
zijn er ook nog de ‘gewone’ overlijdens, mensen die aan ander 
aandoeningen of gevolgen overlijden.

CREMATORIA WERKEN LANGER DOOR
Er is vanuit de crematoria ook een grote solidariteit.  Extra 
sloten worden geopend, crematoria werken momenteel hele 
lange dagen.  Waarvoor een woord van dank wel op zijn plaats 
is.  Om al de crematies aan te kunnen, worden er extra lange 
dagen gecreëerd om elke overledene gecremeerd te krijgen.

DE UITVAARTSECTOR IS EEN DEEL VAN DE ZORG
De uitvaartsector vormt een deel van de zorg en dat voelt men 
nu aan in tijden van corona besmettingen.  Het zijn ongeziene 
omstandigheden.  Dat voelt de uitvaartsector ook.  Iemand 
ophalen en kisten in speciale pakken en specifiek materiaal, 
risico’s nemen.  Uitvaarten organiseren via Skype of Facetime, 
per telefoon, het hoort er nu allemaal bij.  Het persoonlijke valt 
toch grotendeels weg.

S O C I A A L
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GROTE FAMILIES,  
WIE MAG KOMEN EN WIE NIET?
Daarnaast moeten vertellen dat men 
met 15 personen aanwezig mag zijn op 
een afscheid waarbij men afstand moet 
houden, is niet eenvoudig.  Er zijn grote 
families, wie mag komen en wie niet?  Dit 
zijn toch dingen die erg hard aankomen 
bij de mensen.  Want wie mag komen 
en wie niet?  Wie gaan we vragen en wie 
blijft er thuis?  Zijn er alternatieven?

FILMEN EN STREAMEN  
VAN PLECHTIGHEDEN
De plechtigheid streamen of filmen 
behoren zeker tot de mogelijkheden en 
dit wordt ook gedaan.  Gelukkig maar 
, want zo hebben nabestaanden de 
kans om toch een uitvaart bij te wonen, 
al wonen ze aan de andere kant van 
de wereld.  Het is zo belangrijk goed 
afscheid te nemen, het vormt de eerste 

bouwsteen tot een ‘goed’ rouwproces.  
Rouwen of de rouw starten op deze 
manier is niet evident.  Want je geeft 
iemand af en je kan niet op een normale 
manier een afscheid opbouwen zoals 
voorheen.

DE OPSTELLING VAN DE ZAAL
In de zaal zal op een podium wordt de kist 
opgesteld. Naast de kist worden bloemen 
opgesteld, kaarsen en een plek voor 
de voorganger van de uitvaart. De zaal 
biedt plaats voor het maximum aantal 
toegelaten personen, door middel van 
stoelen én daarboven extra plaats voor 
de auto’s die achter de stoelen binnen 
rijden.  Zo kan men toch extra mensen 
bij een uitvaart krijgen.  Naast de auto’s, 
opzij tegen de muren, staan nog grote 
schermen opgesteld. Op die manier 
kunnen de auto’s achteraan de uitvaart 
mee volgen.

DE ‘DRIVE-THROUGH’ BEGROETING 
VAN DE OVERLEDENE
Wat men ook heeft uitgevonden in 
Nederland in tijden van corona: de 
‘drive-through laatste groet’.  Men rijdt 
met de auto voorbij de gesloten grafkist.  
Die grafkist staat dan onder een tentje 
omringd door bloemen en een foto van de 
overledene.  Eén ding is zeker, het maakt 
de uitvaartondernemer inventief, heel 
deze corona periode.

DE TOEKOMST
Hopelijk komt er snel beterschap en 
kunnen uitvaarten binnen een tijd weer 
normaal verlopen.  Alles zal afhangen 
van wat de overheid beslist en weer 
toelaat. nnn
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ZIJN ONLINE GRAFKISTEN  
WEL VEILIG EN BETROUWBAAR?

Goedkope doodskisten voor doe-het-
zelf begrafenissen zijn gekocht, worden 
getest op kwaliteit – voor het geval 
ze tijdens diensten stuk zouden gaan.  
En dat is klaarblijkelijk al gebeurd in 
Engeland.  De begrafenisindustrie is 
gedwongen veiligheidscontroles in te 
voeren omdat online gekochte kisten 
vaak zo slecht zijn gemaakt.

STIJGENDE UITVAARTKOSTEN 
DOEN MENSEN ZOEKEN NAAR 
GOEDKOPE ALTERNATIEVEN
Prijzen voor begrafenissen – een stijging 
van 62 procent in een decennium tot 
ongeveer £ 4.500 voor een gemiddelde 
uitvaart – geven een enorme toename 
van mensen die proberen geliefden 
budget uitvaart te geven.
Maar nu waarschuwen 
begrafenisondernemers voor lage prijs 
doodskisten, sommige gekocht op eBay 
of andere online aanbieders, waarbij 
de kisten zijn samengesteld uit hele 
goedkope materialen.

SLECHTE MATERIALEN GEVEN  
EEN ONSTABIELE GRAFKIST
Slechte materialen en lijm betekenen 
dat ze mogelijk niet sterk genoeg zijn 
om lichamen te bevatten. Sommige 
doodskisten zijn gevallen omdat de 
hendels loskwamen of lichaamsvocht op 
dragers terecht kwam.
Jon Levett van de National Association 
of Funeral Directors zei: “Sommigen 
zijn ongeschikt gebleken voor crematie 
of zijn niet gebouwd volgens een norm 

De begrafenisindustrie in Engeland 
is gedwongen veiligheidscontroles in 
te voeren, terwijl klanten goedkoop 
begrafenissen proberen uit te voeren 
en daarnaast begrafenisondernemers 
die beschuldigd worden van een prijs 
monopolie en ‘oogverblindende’  
prijzen voor hun producten.

die hoog genoeg is om een   overleden 
persoon waardig te vervoeren. 
“Om deze reden zijn er schema’s 
opgezet om kisten te testen volgens 
overeengekomen criteria.” De criteria 
zijn opgemaakt om de kwaliteit van de 
gemaakte kisten te garanderen.

OPENBARSTENDE KIST
Alun Tucker van de vereniging ‘Funeral 
Furnishing Manufacturer’s Association’ 
zei dat families het risico liepen van 
een “schrijnende situatie” van een 
openbarstende kist of een crematorium 
dat weigerde de kist aan te nemen. 
Vorig jaar vertelde weduwe Debbie 
Swales, 52, over haar angst toen de 
doodskist van echtgenoot Gavin in 
Newcastle openbrak en goedkope MDF 
bleek te zijn, wanneer het eigenlijk een 
eikenhouten grafkist moest zijn.

HOE ZIT HET IN BELGIË?
Wat doe je als begrafenisondernemer 
wanneer een grafkist online wordt 
aangekocht en niet kwalitatief 
blijkt?  Wat als het niet voldoet aan 
de normen in Vlaanderen om te 
begraven of te cremeren?  Wie draagt 
de verantwoordelijkheid voor wanneer 
er iets mis gaat met die kist tijdens 
een uitvaart?  Want tenslotte ben jij als 
uitvaartondernemer de persoon naar 
wie men kijkt, indien er iets gebeurt.
Het zijn vele vragen, die een groeiende 
online aankoop met zich meebrengt.  We 
kopen veel online, maar is de kwaliteit 
wel goed genoeg?  Zal u de consument 
een verklaring laten ondertekenen 
dat de verantwoordelijkheid van de 
uitvaartondernemer wegneemt als het 
over de kwaliteit van de uitvaartkist gaat? 
nnn

A C T U E E L
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info@devene.nl
www.devene.nl

De Vene Uitvaartbenodigdheden
+31 (0) 416 820 820

Bagijnhof 11
4264 AZ Veen

Ga voor een actueel overzicht naar www.devene.nl/covid-19 

In verband met de maatregelen die genomen 
moeten worden met betrekking tot Covid-19 hebben 
wij een desinfectiezuil ontwikkeld die geplaatst kan 
worden bij ingangen van een funerarium of 
crematorium. De desinfectiezuil is vrijstaand en 
eenvoudig te verplaatsen. De zuil is voorzien van een 
flessenhouder en literfles met handpomp. 
Indien gewenst kunnen we de zuil voorzien 
van een elleboogdispenser.

Een goede handalcohol mag niet ontbreken. Op dit moment hebben wij kannen van 5 
liter op voorraad, hiermee kunt u de desinfectiezuil zelf bijvullen. Deze handdesinfectie 
bevat minimaal 70% alcohol en heeft een zogenaamde  ‘terugvetter’ waardoor dit niet 
bijtend is voor de huid.

NIEUW: DESINFECTIEZUIL

Prijs desinfectiezuil: (exclusief transportkosten)

Op voorraad en direct leverbaar!
Neem contact met ons op via info@devene.nl 

of bel naar +31 (0)416 820 820.

Direct beschikbaar: *

Mondkapjes Handschoenen Schorten Beschermingsoveralls Bodybags Desinfectiemiddelen Overig

* Zolang de voorraad strekt.

De Vene Uitvaartbenodigdheden is leverancier van een breed scala aan producten in de uitvaartbranche. 

 exclusief btw € 217

Voor een beter afscheid! 

De Vene
Uitvaartbenodigdheden

http://www.devene.nl


A C T U E E L

Er is een wetgeving over de inhoudings-
plicht en de aangifte van werken in 
onroerende staat. We lichten graag toe. 

De reglementering over de 
inhoudingsplicht en hoofdelijke 
aansprakelijkheid heeft betrekking op:

• werken in onroerende staat (art. 30bis 
van de wet van 27 juni 1969), met 
uitzondering van bepaalde activiteiten 
uit de land- , tuin- en bosbouw die 
expliciet worden uitgesloten van 
het toepassingsgebied. In concreto 

In tijden van corona zijn ook de veiligheidsmaatregelen bij begrafenisondernemers opgeschroefd.  Zo wordt er meer gepoetst, 
gereinigd en ontsmet. Laat u dit doen door een externe firma, let dan op, want dit zijn eveneens werken in onroerende staat !

gaat het over bouwen, verbouwen, 
afbreken, herstellen, onderhouden, 
afwerken, inrichten, reinigen, 
grondwerken, tuinaanleg, aanleg en 
onderhoud van terreinen

• de levering van stortklaar beton 
als bedoeld in artikel 1, a, vijfde lid, 
achtentwintigste streepje van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1975 
tot oprichting en tot vaststelling van 
de benaming en van de bevoegdheid 
van het Paritair Comité voor het 
bouwbedrijf en tot vaststelling van het 
aantal leden ervan;

• werken die vallen onder het Paritair 
Comité voor de bewakings- en/of 
toezichtdiensten (art. 30ter van de wet 
van 27 juni 1969 – Koninklijk Besluit 
van 17 juli 2013): bewaking, monitoring, 
toezicht op en bescherming van 
roerende of onroerende goederen, 
preventief toezicht en/of toezicht op 
afstand van personen, goederen en/
of installaties, met of zonder hulp 
van technologische middelen, beheer 
van een alarmcentrale, vervoer van 
geld, beheer van een geldtelcentrum, 
begeleiden van uitzonderlijke 
voertuigen

INHOUDINGSPLICHT

De reglementering over de inhoudingsplicht en  
hoofdelijke aansprakelijkheid heeft ook betrekking  

op reinigen en onderhoud van terreinen
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• werken in de vleessector  
(art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 
– Koninklijk Besluit van 22 oktober 
2013).

ONLINEDIENSTEN
Moet u inhouden op de factuur van een 
aannemer? Vóór u de factuur betaalt van 
een aannemer moet u als professioneel 
eerst checken of die geen fiscale of 
sociale schulden heeft. Is dat immers 
zo, dan mag u de factuur niet volledig 
betalen, maar moet u een stuk ervan 
doorstorten naar de RSZ en/of de fiscus. 
Zo niet kan de fiscus en/of de RSZ 
nadien bij u een deel van die schulden 
opeisen. 
De onlinedienst Check Inhoudingsplicht 
toont u in een oogopslag of een 
Belgische aannemer sociale en/of 
fiscale schulden heeft. Dit kan u via  
uw pc maar ook mobiel checken via 
www.checkinhoudingsplicht.be. Voer 

het ondernemingsnummer van de 
aannemer in en u ziet meteen het 
resultaat. Moet u een inhouding op 
factuur doen, dan verwijst het systeem 
u door naar de respectieve diensten 
van de RSZ en de FOD Financiën.

VOOR DE RSZ 
Als de aannemer sociale schulden 
heeft, moet u 35% van het bedrag dat 
u hem verschuldigd bent, inhouden en 
doorstorten aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid (IBAN: BE76 6790 
0001 9295; BIC: PCHQBEBB). U kunt 
in de onlinedienst ook de storting van 
het bedrag van de inhouding op factuur 
voorbereiden die voor rekening van een 
medecontractant moet gebeuren.
Wanneer u voor de beveiligde modus 
kiest, zijn sommige gegevens al 
op voorhand ingevuld. Bovendien 
kunt u ook een samenvatting van de 
voorbereiding van uw storting per 
e-mail krijgen. (Let op: deze storting is 

enkel voor sociale schulden.)
De betrokken aannemer ontvangt via zijn 
e-Box en/of op papier een notificatie van 
uw inhouding op factuur.

VOOR DE FOD FINANCIËN 
Als de aannemer fiscale schulden 
heeft, moet u 15% van het bedrag dat 
u hem verschuldigd bent, inhouden 
en doorstorten aan de FOD Financiën, 
Algemene Administratie van de Inning 
en Invordering, Inningscentrum  
(IBAN: BE33 6792 0023 2046 
BIC: PCHQBEBB).

Bij problemen of vragen neemt u contact 
op met het contactcenter van Financiën 
op het nummer 0257 257 57. Bekijk 
vooraf de FAQ’s over de inhoudingsplicht 
Nieuwe venster op de site van de FOD 
Financiën. nnn

U I T V A A R T M O B I L I T E I T
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WAT VERANDERT ER?
Tot 1 juli 2020 behoudt de internationale 
verzekeringskaart, de zogenaamde 
‘groene kaart’, haar huidige papieren 
vorm. 

• Daarna wordt de internationale 
verzekeringskaart niet langer op 
groen maar op wit papier gedrukt of 
in elektronische vorm gepresenteerd 
op een witte achtergrond. 

• Bovendien wordt ze niet meer recto 
verso gedrukt.

De internationale autoverzekeringskaart is het officiële bewijs dat het erop vermelde voertuig gedekt is door een burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering.  Traditioneel is die kaart groen van kleur, maar dat verandert binnenkort.

Tot 31 december 2021 blijven de groene, 
dubbelzijdig gedrukte internationale 
verzekeringskaarten die nog niet 
vervallen zijn, geldig. Vanaf 1 januari 
2022 is alleen de elektronische versie op 
een witte achtergrond of de versie op wit 
papier nog geldig.

ENKELE TIPS
Vooral voor verplaatsingen naar het 
buitenland raden wij aan om altijd een 
papieren versie bij te hebben. Op die 
manier is het in geval van technische 
problemen, diefstal of vergetelheid van 

smartphone of tablet altijd mogelijk om 
de nodige documenten te tonen.

WIJZIGINGEN BEWIJS VAN  
BA-VERZEKERING AUTO (GROENE KAART)

MEER INFO?
https://economie.fgov.be/nl/
themas/financiele-diensten/
verzekeringen/auto/auto-ba/
bewijs-van-verzekering-de
Er is ook een video beschikbaar:  
https://youtu.be/XKdpBO05o3o

A C T U E E L
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BEURSNIEUWS 2020
Vanwege het coronavirus zijn heel wat internationale 
conventies en beurzen geannuleerd of uitgesteld.  
We geven u hierbij een overzicht:

FORUM BEFA IN  
DUISBURG UITGESTELD
De 20e editie van FORUM BEFA in 
Duisburg wordt verschoven. Deze Duitse 
vakbeurs zou gehouden worden op 24 en 
25 april, maar wordt uitgesteld naar 13 
en 14 november 2020. 
De tickets blijven geldig. Kaarthouders 
worden dienovereenkomstig 
geïnformeerd. Het zaalplan blijft ook 
geldig met de standopdrachten en 
standnummers.
Meer info: www.forum-befa.de

FORUM BEFA SALZBURG 
UITGESTELD NAAR 2021
De Oostenrijkse uitvaartbeurs 
FORUM BEFA Salzburg wordt 
vanwege de coronacrisis 
uitgesteld naar 2021. De 
vakbeurs in Salzburg wordt 
met één jaar verplaatst 
en gaat door op 10 en 
11 september 2021. De 
bestaande aanmeldingen 
blijven geldig en zullen verder 
worden afgestemd.’

GEEN EDITIE VAN TANEXPO  
IN 2020, WEL IN 2021
Tanexpo 2020 wordt verschoven naar 2021. Kort 
nadat de organisatie bekend maakte de komende 
internationale vakbeurs (van 26 tot 28 maart 
2020) in Bologna uit te moeten stellen als gevolg 
van de uitbraak van het coronavirus, is er een 
nieuwe datum vastgesteld: van 25 tot 27 februari 
2021, eveneens in Bologna.
De organisatie stelt in een verklaring dat het 
besluit is genomen in het licht afgekondigde 
overheidsmaatregelen om verdere verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen. De 
onvoorspelbaarheid van de duur van de 
noodsituatie maakt dat uitstel naar 2021 
noodzakelijk. De organisatie wil voor alles de 
gezondheids- en veiligheidsomstandigheden 
van de deelnemers en bezoekers kunnen 
garanderen.
Meer informatie: www.tanexpo.com
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B E U R Z E N

POOLSE 
UITVAARTBEURS 
MEMENTO GECANCELD
De organisatie van de  
Poolse uitvaartbeurs 
MEMENTO heeft bekend 
gemaakt dat het jaarlijkse 
branche-evenement wordt 
uitgesteld tot  
november 2020. 
Het zal doorgaan van 
20 tot 22 november 2020 
in het Poznan Congress 
Center in Poznań, Polen.

Meer informatie: 
www.mementopoznan.pl/en/

UITVAARTBEURS AMSTERDAM 
De organisatie van Uitvaartbeurs Amsterdam 
heeft besloten om de voor 18 april 2020 
geplande beurs uit te stellen naar een andere 
datum. De vakbeurs zou op die dag plaatsvinden 
in de Amsterdamse Westerkerk maar als 
gevolg van het Coronavirus kan de veiligheid en 
van zowel standhouders als bezoekers op dit 
moment niet gegarandeerd worden, schrijft de 
organisatie op de beurswebsite.
Op dit moment is de organisatie in overleg over 
een mogelijke nieuwe datum voor de vakbeurs. 
Deze zal binnenkort bekendgemaakt worden.

Meer informatie:  
www.uitvaartbeurs.amsterdam

END-AdvertentieFunerba-2018-V04.indd   1 07/11/2018   08:50

VTU UITVAART VAKBEURS 
VERPLAATST NAAR 2021
De VTU Uitvaart Vakbeurs, die in 
september 2020 gehouden zou 
worden, wordt als gevolg van de 
coronamaatregelen verplaatst naar 13 
tot 15 april 2021. De vakbeurs wordt 
gehouden in de Evenementenhal 
Gorinchem. VTU-voorzitter Peter van 
Wijk meldt dat het een enorm lastige 
beslissing was, maar de organisatie 
van onze beurs is onzeker zolang het 
niet duidelijk is of evenementen na 1 
september doorgang kunnen vinden. 
De VTU Uitvaart Vakbeurs wordt 
gehouden op initiatief van de VTU, de 
Vereniging van Toeleveranciers voor de 
Uitvaartbranche; de organisatie ligt bij 
Easyfairs Nederland. 

Voor meer informatie:  
www.uitvaart-vakbeurs.nl.

ICCFA ANNULEERT  
INTERNATIONALE 
UITVAARTCONVENTIE
De internationale uitvaartorganisatie 
ICCFA (International Cemetery, 
Cremation an Funeral Association) 
heeft haar jaarlijkse conventie en 
expositie in de Amerikaanse stad San 
Antonio geannuleerd vanwege het 
Coronavirus. Dat meldt de organisatie 
in een persmededeling. De ICCFA 
Annual Convention & Expo zou van 
30 maart tot en met 2 april 2020 
plaatsvinden in het Henry B. Gonzalez 
Conventiecentrum.  
Ook het ICCFA-universiteitsprogram ma 
van 2020, dat zou doorgaan van 17 tot 22 
juli aan de Emory University in Atlanta, 
Georgia, is geannuleerd. Elk jaar 
worden studenten van ICCFA University 
getrakteerd op een fantastische 
ervaring. Niet alleen in de klas, waar 
ze de kans krijgen om te leren van 
experts uit de hele beroepsverzorging, 
maar ook via het netwerk- en sociale 
evenementen. Als gevolg van deze 
annulering ontwikkelt de ICCFA een 
gratis webinar-program ma met de 
decanen van elk van de hogescholen. 

Meer informatie:  
www.iccfa.com. 
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“LEBEN UND TOD” BREMEN UITGESTELD
De vakbeurs LEBEN UND TOD die op 8 en 9 mei in MESSE 
BREMEN zou doorgaan, is geannuleerd vanwege de corona-
pandemie.  De situatie is voor iedereen een grote uitdaging, 
dus wordt op zoek gegaan naar nieuwe kansen en nieuwe 
ideeën.  Zo ontstond ons eerste online evenement: LEBEN 
UND TOD VERNETZT – Samen van thuis uit.
Op 8 en 9 mei ging een gevarieerd en levensbevestigend 
programma door met podcasts, video- en blogposts, live 
gesprekken. Onderwerpen gingen over onder meer geleide 
meditaties, instructies over rouwrituelen op afstand, 
deskundige discussies en muziek. De geplande beurs in 
de Messe van Feiburg gaat nog wel door, en dit op 23 en 24 
oktober 2020.

Meer informatie:  
www.leben-und-tod-vernetzt.de en www.leben-und-tod.de

SPAANSE UITVAARTBEURS FUNERGAL  
UITGESTELD TOT EIND 2020
Expourense, de organisator van de internationale uitvaartbeurs 
FUNERGAL heeft beslist om de beurs uit te stellen tot de laatste 
maanden van 2020, indien mogelijk. De beurs zou eerst doorgaan 
van 21tot 23 mei 2020 in Ourense.

Meer informatie: 
https://funergal.com/en/presentation/
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ZET IN OP

Een dierbare verliezen is áltijd zwaar. 
Een dierbare verliezen op een moment 
waarop we ons verplicht moeten isoleren 
van elkaar, is onnoemelijk zwaar. Het 
sociale contact dat net zo belangrijk is bij 
rouwverwerking, wordt door de corona-
maatregelen beperkt tot een minimum. 
Geen afscheidsdienst zoals we dit gewild 
hadden of zoals de overledene die moge-
lijk zelf had voorbereid, geen koffietafel, 
geen gedeeld verdriet of schouder om 
op uit te huilen, geen bemoedigende 
bezoekjes van familie of vrienden, geen 
broodnodige knuffel die even nodig was 
om weer verder te gaan. Mensen blij-
ven zielsalleen achter op een moment 
waarop ze op hun kwetsbaarst zijn.

De strenge quarantainemaatregelen 
beperken bovendien de mogelijkheden 
om onze geliefden te kunnen bijstaan in 
hun laatste dagen en uren. De gevoelens 
van onmacht, frustratie en verdriet dat 
dit teweeg brengt kunnen nog lange tijd 
doorwerken. Afscheid nemen is zwaar, 
maar geen afscheid kunnen nemen, 
of enkel van op afstand,  is loodzwaar. 
Katrien Schryvers: “Daarom denk ik dat 
het noodzakelijk is om rouwbegeleiding 
op te nemen in het actieplan dat vandaag 
ontwikkeld wordt door de minister van 
Welzijn samen met een aantal experten, 
en wil ik hem hierbij hiertoe oproepen.  
Omdat de nood groot is, leg ik hierbij zelf 
graag ook al een concreet idee op tafel. 

Er zijn heel wat mensen in onze samen-
leving die goed geplaatst zijn om telefo-
nisch rouwbegeleiding te bieden en die 
dit ook al in andere situaties doen. Doe 
een oproep naar hen of ze zich vrijwil-
lig willen engageren en leg een register 
aan van die vrijwilligers die aan telefoni-
sche rouwbegeleiding kunnen doen. Het 
profiel van de vrijwilliger moet vanzelf-
sprekend goed gescreend worden omdat 
het uiteraard om zeer moeilijke omstan-
digheden gaat. Vrijwilligers palliatieve 
zorg zijn goed voorbereid om mensen 
hierin te ondersteunen. Daarnaast denk 
ik aan psychotherapeuten en sociaal 
werkers die een bijkomende vorming in 
rouw- en verliesbegeleiding hebben ge-

volgd.  Iedereen die een dierbare verliest 
moet een telefoonnummer krijgen van 
een contactpersoon uit de regio waar ze 
terecht kunnen. Zowel de ziekenhuizen 
als de begrafenisondernemers kunnen 
achtergebleven familieleden hiervan op 
de hoogte brengen. Ook via Tele-Onthaal 
moet doorverwijzing mogelijk zijn.”

We mogen er bovendien niet vanuit gaan 
dat mensen die hulp nodig hebben ook de 
energie hebben om daar zelf naar op zoek 
te gaan. Het gaat bovendien vaak ook om 
oudere mensen die minder geneigd zijn 
om zelf op het internet op zoek te gaan 
naar hulp. Daarom ook mijn oproep: bel 
hen op! Het telefoonnummer kan door de 
begrafenisondernemer worden doorgege-
ven, mits toestemming van de betrokkene.
Deze maatregelen kunnen tijdens deze 
crisis soelaas bieden. Maar ook nadien 
zal er voor mensen die rouwen nog veel 
steun nodig zijn. Het rouwproces zal voor 
sommigen zwaarder zijn, maar ook uitge-
steld verlopen. Met andere woorden: laat 
de steun ook niet eindigen op het moment 
dat de huidige voorzorgsmaatregelen 
aflopen.

Minister van Welzijn, Wouter Beke, bereidt samen met een expertengroep een ac-
tieplan voor ter bescherming van de geestelijke gezondheid ook van zij die vandaag 
in de vuurlinie liggen. Bijvoorbeeld de zorgverleners, mensen die herstellende zijn 
van Covid-19, en kansarmen. Katrien Schryvers (CD&V): Hierbij wil ik een oproep 
doen om in dat actieplan ook aandacht te hebben voor een groep die totnogtoe on-
derbelicht bleef maar die het zeer zwaar te verduren krijgt: zij die in deze periode 
afscheid moeten nemen van een dierbare.

ROUWBEGELEIDING VOOR NABESTAANDEN
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S O C I A A L

Vandaag doen overheden, organi-
saties, medewerkers in cruciale 
sectoren en tal van vrijwilligers 
enorme inspanningen om ervoor 
te zorgen dat mensen die ziek 
zijn zo goed mogelijk verzorgd 
worden, om te voorkomen dat 
mensen ziek worden, om ouderen 
en kwetsbare mensen bij te staan 
om deze moeilijke periode door 
te komen, om mensen die tijdelijk 
werkloos worden en handelaars 
die hun zaak moeten sluiten te on-
dersteunen, enz. Laat ons daarbij 
al wie in deze moeilijke omstan-
digheden afscheid moet nemen 
van een geliefde, niet vergeten.

Intussen vormt omgaan met rouw 
een specifiek onderdeel van het 
Vlaams actieplan Zorgen voor 
Morgen. Recent lanceerde Ferm 
samen met het CAW het project 
Planttroost, dat daar al mee invul-
ling aan geeft.  nnn

ROUWBEGELEIDING VOOR NABESTAANDEN
PLANTTROOST

In deze bijzondere periode, met  
afstandsregels en beperkingen op  
de bewegingsvrijheid, moeten we heel 
wat missen: familie en vrienden,  
hobby’s, gezellig samenzijn, een  
knuffel… We moeten een verlies  
verwerken of afscheid nemen van  
een geliefde persoon.

Troost is meer dan ooit belangrijk, 
maar troost krijgen en troost geven is 
zo anders dan voorheen. Het gewone 
leven is door het coronavirus ont-
wricht en bepaalde gebruiken en ritu-
elen zijn nu niet mogelijk. Veel men-
sen hebben het bijzonder moeilijk om 
met deze situatie om te gaan. Ferm wil 
dit niet zomaar laten gebeuren. 

Met PlantTroost willen we iedereen de 
kans geven om samen troost te vinden 
en te bieden.

• We zetten je op weg met o.a. 
concrete troosttips en boeiende 
inzichten van experten.

• Zoek steun bij elkaar en wissel 
ideeën uit rond de thema’s troost, 
gemis, verlies én hoop in onze 
gesloten Facebookgroep  
‘Troostgenoten’.

• Zet mee je schouders onder troost-
plekken in heel Vlaanderen. Plek-
ken waar je samen met je buurt 
of gemeente bloembollen plant 
als symbool voor hoop, vertrou-
wen en kracht. Bepaal helemaal 
zelf hoe deze plek eruitziet. Ferm 
ondersteunt je met een uitgebreid 
draaiboek en mooi materiaal.
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A C T U E E L

 HOE PASSEN JIJ EN  
JE PERSONEEL ZICH AAN?

CORONA-UPDATE
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Over een aantal maanden of jaren 
gaan we het misschien vergeten zijn, 
als deze coronacrisis ooit eens achter 
ons ligt. Later zullen we onze kinderen 
en kleinkinderen vertellen over wat 
we in deze uitzonderlijke tijden deden, 
zagen en voelden. Die getuigenissen 
wil FUNEBRA nu ook al zelf gaan 
verzamelen in een eigen corona-archief.  
Of je nu begrafenisondernemer bent, 
toeleverancier of werknemer bent, of 
thuis werkt: vertel ons uw verhaal.

Bijzondere tijden brengen bijzondere 
verhalen met zich mee. Social 
distancing en een leven in lockdown zijn 
concepten waar we tot enkele maanden 
geleden hoegenaamd geen kennis van 
hadden.  Maar vandaag zijn ze synoniem 
geworden met het dagelijkse leven. En 
toch zal ook deze periode op een dag 
achter ons liggen. 

Want uiteraard zijn de gevolgen van de 
crisis zeker ook in de uitvaartsector 
duidelijk merkbaar.  Creatief omspringen 
met social distancing, beperken van 
aantal genodigden voor een uitvaart, 
geen koffietafel, digitaal contact met 
nabestaanden om een begrafenis te 
regelen, … voor ons is het intussen bijna 
het nieuwe normaal geworden, maar 

Iedereen in de uitvaartsector heeft zich moeten aanpassen.  
FUNEBRA is geïnteresseerd in uw verhaal, in uw innovaties, hoe dat u  
deze crisis heeft opgevangen. We willen dit graag verzamelen en bewaren,  
om andere begrafenisondernemers te inspireren, maar ook om ons nageslacht  
te kunnen vertellen hoe we deze coronacrisis hebben overleefd.

voor toekomstige generaties zullen het 
verhalen zijn zoals wij ze zelf hoorden van 
onze grootouders over het leven tijdens 
een wereldoorlog.  

ALLES IS WELKOM 

Voor die toekomstige generaties willen 
we voldoende informatie en gegevens 
bewaren, hoe moeilijk deze periode ook 
is. Deel met ons jullie impressies en 
gevoelens. Maar vertel ons ook wat je 
gedaan hebt in deze moeilijke tijden. 

“We moeten beseffen dat digitale 
informatie ook verloren kan gaan. 
Daarom zullen we het aangeleverde 
materiaal bewaren in het stadsarchief. Zo 
kunnen we die verhalen ontsluiten voor 
onze inwoners, maar ook ter beschikking 
stellen van onderzoekers.” 

FUNEBRA wil graag zoveel 
mogelijk verhalen verzamelen. Of 
je nu begrafenisondernemer bent, 
toeleverancier, werknemer of student, 
of de lockdown grotendeels in je kot 
uitzat: alles is welkom in de vorm van 
foto’s en filmpjes. Digitaal materiaal 
kan aangeleverd worden via magazine@
funebra.be.  nnn

  
VERTEL ONS  
UW VERHAAL!

CORONA-UPDATE

F U N E B R A - N I E U W S

21FUNEBRA MAGAZINE  ZOMER20



Recentelijk raakte bekend dat een 
begrafenisondernemer uit Mortsel 
van start gaat met het eerste online 
begrafenisplatform in Vlaanderen. In 
essentie komt het er op neer dat een 
begrafenis ook online geregeld zou 
kunnen worden, hetgeen goedkoper 
uit kan komen en de begrafenisfactuur 
zou verlichten. Eens het overlijden is 
vastgesteld door een arts, kan men 
de begrafenisondernemer in kwestie 
contacteren die dan zorgt voor het 
transport van het lichaam naar het 
mortuarium, het opbaren, en daarna de 
uitvoering van de begrafenis of crematie. 
De afhandeling daarvan kunnen de 
nabestaanden voor een groot deel in 
eigen handen nemen. De klant vult via 
de website gegevens en voorkeuren in. 
Eens aangemeld, krijgt de klant per mail 
inloggegevens. Daarmee kunnen ook alle 
documenten voor de notaris en andere 
instanties worden gedownload.
Het initiatief bewijst dat 
begrafenisondernemers volop meegaan 
met hun tijd en volop gebruikmaken 
van de mogelijkheden die de alsmaar 
sneller evoluerende technologische 
evoluties bieden. Dat dit tegelijkertijd 
de mogelijkheid biedt om de kosten 
verbonden aan een begrafenis te 
drukken, is bovendien een belangrijk 
gegeven. Daarnaast is er evenwel ook 
de constante bezorgdheid naar de 
betrouwbaarheid en de kwaliteit van 
de geleverde online dienstverlening. 
Aangaande dit laatste kan bijvoorbeeld 
verwezen worden naar de zorg- en 
welzijnssector waar het een belangrijk 
actiepunt is dat de online informatie 
waar mensen naar op zoek gaan ook 
betrouwbaar is. Dat moet zeker ook een 
belangrijke doelstelling zijn voor online 

ONLINE BEGRAFENISPLATFORM  
EN KWALITEITSCONTROLE
Op 19 maart 2020 heeft Katrien Schryvers (CD&V) een schritelijke vraag gesteld aan Bart Somers, Vlaams Viceminister-Président, 
Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. Hierbij vindt u de vraag en antwoord.

informatie in de uitvaartsector. Het gaat 
immers om een delicate materie op een 
moment dat mensen kwetsbaar zijn, en 
als er iets fout gaat, heeft dit emotioneel 
grote gevolgen, die nadien ook niet meer 
recht te zetten zijn.

Op 12 november 
2019 stelde ik 
de minister 

reeds een vraag 
om uitleg over de 

kwaliteitsbewaking 
van de dienstverlening in de 
uitvaartsector. Meer bepaald 
ging het toen over de mogelijke 
toekenning van een kwaliteitslabel aan 
uitvaartondernemingen. De minister 
antwoordde toen dat hij de sector zou 
uitnodigen voor overleg en dan hij hen er 
maximaal van zou trachten te overtuigen 
om een kwaliteitslabel te maken 
vanuit de sector zelf maar dat hij zeker 
faciliterend wou optreden indien dat 
nodig zou blijken.

1. Heeft de minister reeds kennis 
genomen van het eerste online 
begrafenisplatform in Vlaanderen? 
Hoe schat hij de werking van 
dergelijke platforms in naar 
garanties voor de kwaliteit van 
de dienstverlening en naar de 
betrouwbaarheid van de online 
aangeboden en opvraagbare 
gegevens? Acht hij dienaangaande 
specifieke acties of nader onderzoek 
noodzakelijk om ervoor te zorgen 
dat de ontwikkelingen in de sector 
op dit vlak ook gepaard gaan met 
kwaliteitsgaranties?

2. Heeft de minister, in navolging 
van mijn vraag om uitleg van 12 
november 2019 over de mogelijke 
toekenning van een kwaliteitslabel 
aan uitvaartondernemingen, reeds 
overleg gehad met de uitvaartsector? 
Zo ja, wat zijn de resultaten van 
dat overleg? Is daarbij vanuit de 
sector de vraag tot bijkomende 
ondersteuning gekomen voor de 
uitwerking van een kwaliteitslabel? 
Zo ja, welke ondersteuning zal de 
minister daarbij aanbieden?

ANTWOORD

1. Ik heb via de pers vernomen dat er 
recent een online begrafenisplatform 
is gelanceerd in Vlaanderen.

 We evolueren naar een online 
economie: mensen kunnen niet altijd 
binnen de klassieke openingsuren in 
de winkel geraken, door de corona 
crisis moest men daarenboven 
fysiek contact en niet-essentiële 
verplaatsingen vermijden. Via de 
richtlijnen van het Agentschap 
Binnenlandse Bestuur voor de 
uitvaartsector, werd ook gevraagd 
om de voorbereiding van de 
uitvaardienst dus zoveel mogelijk 
van op afstand te laten verlopen. Dit 
initiatief kan daar dus toe bijdragen.

 Het Regeerakkoord 2019-2024 
voorziet dat er, in overleg met 
lokale besturen en andere 
actoren (uitvaartondernemers, 
crematoria,…), een evaluatie zal 
plaatsvinden over de actualisaties 
die nodig zijn aan de regelgeving over 
begraafplaatsen en lijkbezorging. De 
administratie bereidt de aanpak voor 
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de evaluatie van de regelgeving voor.
 Deze recente evolutie zal 

meegenomen worden in het overleg 
met de uitvaartondernemers.

2. Mijn beleidscel heeft de Vlaamse 
Uitvaartunie ontvangen op 9 
december 2019. Zoals ik ook 
antwoordde op uw vorige vraag om 

uitleg, zie ik het invoeren van een 
kwaliteitslabel invoeren niet als een 
overheidstaak. Het overheidsbeslag 
is al groot genoeg en ik wens 
daarvoor geen extra ambtenaren aan 
te werven.

 Met ingang van 1 januari 2018 
werd de vestigingswetgeving 
voor gereglementeerde beroepen 
afgeschaft in Vlaanderen. Europa 
vond deze wet immers een beperking 
van de toegang tot het beroep, en 
dus een schending van het vrij 
verkeer ten aanzien van andere 
EU ondernemingen die hier een 
economische activiteit willen 
ontplooien. Dit geldt bij uitbreiding 
ook voor de uitvaartsector, dus 

beperkingen aan de toegang tot het 
beroep kunnen we vanuit Europees 
perspectief niet zomaar invoeren.

 De ervaring in andere sectoren is 
vaak dat zij zelf een kwaliteitslabel 
invoeren en reguleren.

 Er is wel met de sector afgesproken 
dat ze ons op de hoogte brengen, 
indien er zich uitwassen zouden 
voordoen in de sector, zodat we bv. 
via andere kanalen de economische 
inspectie kunnen aanzetten tot 
controle, mocht dat nodig zijn.

 Verder zal de sector ook zijn 
insteek geven voor de actualisering 
van het decreet lijkbezorging & 
begraafplaatsen.   nnn

PLP MOTORS
Specialist in de aankoop van tweedehands of  
beschadigde lijkwagen en transfervoertuigen (ook met kapotte motor).  
Betaling contant of via bankoverschrijving

PLP MOTORS • Moorstraat 42  • 2870 Puurs  • GSM 0477 225 959 • plpmotors@hotmail.com

OFFERTE  
MOGELIJK OP  
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FOTO’S
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Een reeks nieuwe en originele 
religieuze artikelen moeten een 
normaal verloop van liturgische 
vieringen en rituelen mogelijk maken.

NIEUWE OBJECTEN MOETEN LITURGIE IN 
CORONATIJDEN MOGELIJK MAKEN

kruisbeeld, de Maagd Maria en heiligen. 
Priesters kunnen onder meer beschikken 
over een nieuw model ciborie (hostiekelk) 
met roterende afdekking in transparant 
plexiglas, eucharistische (hostie)tangen of 
transparante panelen, om bij de uitreiking 
van de communie de gelovigen op veilige 
afstand te houden.
Voor de collecte zijn voor bij het 
betreden en verlaten van kerken 
schalen met een ingebouwd kluisje, 
die ook nog eens geluiddicht zijn. Ook 
zuilen met ontsmettende geldispenser, 
gepersonaliseerd met het logo van de 
parochie of een Bijbelcitaat hebben 
hun intrede gedaan. En dan zijn er nog 
de sprays om muren, banken, bid- en 
biechtstoelen, andere objecten en 

omgevingen te ontsmetten die sinds de 
hervatting van de kerkdiensten in de 
Italiaanse kerken onontbeerlijk geworden. 
nnn

Bron: Kerknet en Religion Digital

Sinds half mei hebben miljoenen 
gelovigen en duizenden parochies in Italië 
het kerkelijke leven hervat. Dat zorgt 
voor ingrijpende veranderingen om de 
deelname van zoveel mogelijk mensen 
aan de liturgie op een verantwoorde 
manier mogelijk te maken. Mondkapjes 
variëren van eenvoudig wit met het 
monogram IHS als verwijzing naar de 
naam van Jezus, tot heel kleurrijke 
exemplaren met afbeeldingen zoals het 

Ook de hostietang deed zijn intrede
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Worldwide funeral repatriations

 meer dan 40 jaar ervaring in repatriëringen  
van en naar elke bestemming ter wereld met  
het vliegtuig of de wagen

 specialist in luchtvervoer wereldwijd
 professioneel internationaal team
 persoonlijke dienstverlening met respect voor 

diverse nationaliteiten en geloofsovertuigingen
 rouwcentrum met verzorgingsruimte dat tot  

uw beschikking staat
 mogelijkheid om een begroeting of 

afscheidsceremonie te organiseren

 Belgium Bedrijvenzone Diegem - Luchthaven 49 | B-1831 Diegem
 tel | fax  +32 2 720 80 00 | +32 2 720 88 22
 e-mail | internet repatriations@dela.be | www.repatriations.com based at

+32 2 720 80 00 
7 days a week, 24 hours a day

 plus de 40 ans d’expérience en matière de 
rapatriement en provenance de ou vers toute 
destination au monde par avion ou par la route

 spécialiste en transport aérien dans le monde 
entier

 équipe professionnelle internationale
 assistance personnelle avec respect pour divers 

nationalités et religions
 funérarium avec salle de soins à votre disposition
 possibilité d’organiser des visites et une 

cérémonie d’adieu

S E C T O R N I E U W S
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STERVEN IN QUARANTAINE 
Mensen die dit lezen vinden dat 
natuurlijk evident in de context van 
alle voorgeschreven maatregelen om 
de corona-besmetting zoveel mogelijk 
te voorkomen. Maar achter deze twee 
zinnen zit veel meer verdriet verborgen 
dan je je realiseert. Vooreerst lees je 
niets over de omstandigheden waarin de 
laatste dagen van het leven en het sterven 
zijn verlopen. Kinderen en kleinkinderen 
mogen ouderen in woonzorgcentra niet 
bezoeken. Bezoek in ziekenhuizen is 
zeer beperkt toegelaten voor enkele 
zeer naaste familieleden. En ook in 
thuissituaties is bezoek aan je oudere 
ouders verboden of tenminste sterk 
afgeraden. Daardoor sterven mensen in 
eenzamer omstandigheden dan anders, 
begeleid door zorgverstrekkers die hun 
uiterste best doen, maar onder zeer 
hoge druk staan. In de laatste dagen 
van het leven van een dierbare en de 
ultieme afscheidsmomenten aan het 
sterfbed komt de levensgeschiedenis op 
een bijzondere manier in zicht. Wat vaak 
verborgen bleef, komt nu naar boven. 
Die cruciale momenten, die je een leven 
lang in je herinnering bewaart, zijn je 
ontnomen. En als goede vriend, die een 
groot deel van je leven met de persoon 
hebt gedeeld, is je wellicht de toegang 
geweigerd, ook al wordt vriendschap in 
onze samenleving hoog in het vaandel 
gedragen. 
Telefonisch contact en mailverkeer 
was wel mogelijk, maar is dat wel het 
geschikte communicatiekanaal met een 
mens in het stervensuur? Je kunt veel 
zaken opschorten en uitstellen, maar 

IN TIJDEN VAN CORONA
‘Omwille van het coronavirus zal de afscheidsplechtigheid en de 
begraving (crematie) in beperkte familiekring worden gehouden’. 
Dat bericht lees je in deze dagen meermaals in de rubriek 
overlijdensberichten in de kranten. En in enkele berichten wordt 
het gevolgd door de melding: ‘Wanneer de maatschappelijke 
situatie het opnieuw toelaat, zal er een gedachtenisviering 
georganiseerd worden.’

de dood wacht niet tot de maatregelen 
voorbij zijn. De laatste momenten van 
samenzijn die je hebt gemist, komen nooit 
meer terug. 

AFSCHEID IN BEPERKTE KRING
Afscheidsvieringen worden uitgesteld 
of in beperkte kring georganiseerd. 
Er mogen maximum twintig nabije 
familieleden aanwezig zijn en ze moeten 
voldoende afstand van elkaar houden. 
Wie sluit je uit? Hoe kan je je persoonlijk 
meeleven vormgeven vanop twee meter 
afstand?  Een uitvaart in intieme kring 
gebeurt anders ook, maar dan op 
uitdrukkelijke wens van de familie of 
de overledene. Een afscheidsviering is 
nu juist een maatschappelijk gebeuren, 
een ritueel dat in alle culturen bestaat. 
De betekenis ervan is om persoonlijk 
verdriet een publieke erkenning te geven. 

STERVEN EN AFSCHEID
S O C I A A L

Het is een eerste stap naar nieuwe 
verbondenheid en het vergemakkelijkt de 
verdere contacten. Je moet die stap niet 
alleen zetten, maar je bent een schakel 
in een gemeenschappelijk gebeuren. 
Het is een kans om je emoties te delen 
met anderen. Rouwen is een sociaal 
gebeuren.

ROUWEN IN QUARANTAINE
En daarnaast heb je de mensen waarvan 
een kind, hun partner, hun ouder of 
hun grootouder is gestorven voor de 
start van de quarantaine.  Een vrouw 
die vijf weken geleden haar partner 
heeft begraven en nu met haar vier 
kinderen aan het huis is gekluisterd. Ze 
moeten het alleen zien te beredderen 
zonder de steun en de warmte van 
hun vrienden- of familiekring. De 
eenzaamheid die veel mensen in verdriet 
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in andere omstandigheden 
ook reeds meemaken, 
is nu maatschappelijk 
voorgeschreven. Wanneer je het 
moeilijk vindt om naar mensen 
te gaan, heb je nu een geldig 
excuus. Maar mijn ervaring is 
dat de meeste mensen veeleer 
solidariteit voelen, maar niet 
weten wat ze kunnen doen.

TIPS DIE JE KUNNEN 
HELPEN

• Wanneer je wel aanwezig kon 
zijn in de laatste ogenblikken 
van het leven, schrijf de 
indrukken van die momenten 
neer om ze later te delen met 
anderen, die die kans niet 
hebben gehad. 

• Wanneer je in de komende weken wel 
bij het sterven van iemand aanwezig 
kunt zijn, vraag aan familieleden en 
vrienden, die door de beperkende 
maatregelen er niet bij kunnen zijn, om 
een korte boodschap op een kaartje te 
schrijven die je kan voorlezen. 

• Vraag aan de stervende welke 
boodschap hij nog wil meegeven voor 
de mensen die er niet bij kunnen zijn. 
Wanneer je iemand nog kunt helpen 
om in die laatste dagen nog vier 
belangrijke zaken te zeggen: sorry, 
ik vergeef je, ik dank je, ik hou van je, 
dan help je hem om een geschenk 
van bijzondere waarde mee te geven. 
Het is van onschatbare waarde voor 
de toekomst als je aan een kind de 
boodschap van een ouder of een 
grootouder kunt overbrengen dat hij 
altijd van je heeft gehouden en altijd 
van je zal blijven houden. En is dat ook 
niet een kostbaar geschenk voor een 
vriend, wanneer je verneemt dat hij of 
zij nog heeft gezegd dat je altijd een 
goede vriend, een goede vriendin bent 
geweest.

• Als je niet op de uitvaart kan zijn, kan 
je toch intens aanwezig door een brief 
te schrijven naar de familie in rouw of, 
voor de digitale generatie, een attente 
boodschap te posten op de sociale 
media. Wat kan je schrijven? Enkele 

herinneringen aan de persoon die is 
overleden, kwaliteiten en kenmerken 
die je waardeert, zoals zijn moed, zijn 
inzet, zijn integriteit. Ook de manier 
waarop hij zich heeft geëngageerd 
in verschillende initiatieven. Een 
moment of een daad die je waardeert, 
iets over hoe je respect en je 
genegenheid zijn gegroeid, hoe deze 
persoon je leven heeft geraakt of 
beïnvloed. Het doet goed te lezen dat 
je dierbare geliefd is en gewaardeerd 
wordt. Vermeld wat je bij de rouwende 
waardeert. Wanneer een dierbare 
sterft, voel je je vaak zo overweldigd 
dat je aan je eigen capaciteiten begint 
te twijfelen. In rouw is het soms 
moeilijk om van jezelf te houden en 
jezelf te waarderen. Uitdrukkelijk 
je persoonlijke capaciteiten 
neergeschreven zien, doet goed. 
Schrijf over hoeveel waardering je 
hebt voor de zorgende manier waarop 
ze er waren tijdens de laatste periode. 
Het versterkt je boodschap als je 
ook een positieve appreciatie kunt 
uitdrukken die je uit de mond van de 
overledene hebt gehoord.

• Organiseer als nabestaanden een 
vervangend afscheidsritueel op een 
later moment? Door het feit dat je het 
niet in drie dagen moet regelen, heb je 
rustig de tijd om er iets zinvols van te 
maken.
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• Vraag op de uitnodiging dat iedereen 
een herinnering of een korte anekdote 
over de persoon die gestorven is op 
een kaartje in een gesloten omslag 
meebrengt en in een mandje legt. 
Het doet goed te horen wat hij of zij 
voor anderen heeft betekend. Je kan 
er nadien dagelijks een lezen. Het 
gevoel van gemis aan direct contact 
in de eerste dagen kan op die manier 
plaats ruimen voor een duurzame 
verbondenheid. 

• Besef als bezoeker dat er geen 
magische formule is om de pijn van 
het gemis weg te doen, ondanks 
je luisterende aanwezigheid en je 
attente zorg. Er is geen pijnstiller voor 
emotionele pijn. Mensen in verdriet 
moeten nog steeds hun pijn kunnen 
verdragen. Kom niet met allerlei goed 
bedoelde raadgevingen. Probeer niet 
op te beuren, maar laat gebeuren wat 
er gebeurt. Door mensen in verdriet te 
willen richten op het positieve geef je de 
boodschap dat je hun pijn niet erkent.

• Een zinvolle vraag kan zijn: Welk soort 
kind, ouder, partner, broer, zus of vriend 
was hij of zij? Wat herinner je je het 
meest? 

• Veel slachtoffers van het corona-virus 
zijn mensen op oudere leeftijd, die reeds 
een wankele gezondheid hadden. Kijk 
niet naar de leeftijd van de persoon die 
is gestorven, maar naar de leegte in het 
leven van de mensen die er nog zijn.

• Adequate hulp kan je meten in termen 
van respect, zorg, eerlijkheid en je 
capaciteit om echt te luisteren en 
present te blijven bij hevige emoties. Dit 
vraagt in de eerste plaats om ‘intensiteit’ 
van aanwezigheid. Het betekent dat je 
‘getuige’ bent van hun verdriet in plaats 
van de richting te willen bepalen en er 
onmiddellijk iets aan te willen doen. 
Getuige zijn betekent meer observeren 
dan doen, meer luisteren dan spreken 
en meer volgen dan leiden. Zo bevestig 
je de waardigheid en de autoriteit van de 
persoon in verdriet.

• Besef dat troosten niet het antwoord 
weten is vooraleer je de vraag grondig 
hebt beluisterd. Het is niet het 
aanbrengen van allerlei goedbedoelde 
adviezen. Het is evenmin het 
wegduwen van opstandigheid of 
het voorschrijven hoe je je moet 
voelen. Troosten is niet te vinden 
in pasklare antwoorden op de vele 
waaromvragen. Troosten is wel 
aandachtig luisteren zodat verdriet 
in woorden en in tranen naar buiten 
kan stromen. Troosten is zwijgen en 
in een blik, een aanraking, signalen 
van hoop, veiligheid en vertrouwen 
laten voelen. Het is samen worstelen, 
zoeken en hopen. Het is participeren 
in het verdriet, eerder dan dat 
verdriet wegnemen. Het is verdriet 
durven benoemen. Troosten is 
helpen te leven met vragen waarop 
geen antwoorden zijn. Troosten is 
trouw blijven, ook als het moeilijk is. 
Troosten is geen dam opwerpen tegen 
het verdriet, maar juist een bedding 
waarin het verdriet mag stromen.
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WIE IS MANU KEIRSE? 

MEER DAN 50 JAAR ERVARING

PLUS DE 50 ANNÉES D’EXPÉRIENCE

Funico NV / Industriepark
Booiebos 3 / 9031 Drongen
T 09 280 90 00 / info@funico.be

Depot Brussel
Molenstraat 55 / 1651 Lot www.funico.be

Lijkkisten - Cercueils

New

• bestellen via smartphone
• scannen via smartphone
• kisten selector
• overzicht van 
 uw persoonlijk assortiment

• commander par smartphone
• scanner par smarphone
• sélecteur cercueils
• aperçu de votre 
 assortiment personnel

FUNICO APP FUNICO APP

• Tenslotte, voor velen is het 
moeilijk hun weg te vinden 
doorheen het verdriet, en 
mensen die willen helpen 
willen het wel goed doen maar 
hebben zo weinig over verlies 
en verdriet geleerd. Het kan 
helpen als je mensen iets te 
lezen geeft over verlies en 
verdriet of als je er zelf iets 
over leest. Twee suggesties: 
‘Vingerafdruk van verdriet. 
Woorden van bemoediging’, en 
‘Helpen bij verlies en verdriet. 
Een gids voor het gezin en de 
hulpverlener’.  nnn

Manu Keirse
Emeritus-hoogleraar KU Leuven
Docent Gezinswetenschappen 
ODISEE

Manu Keirse is emeritus hoogleraar 
aan de Faculteit Geneeskunde 
van de KU Leuven, en emeritus 
hoogleraar deeltijds aan de Benelux 
Universiteit in Eindhoven en nog 
steeds docent aan het Hoger Instituut 
voor Gezinswetenschappen van de 
Odisee Hogeschool. Van 1999 tot 
2003 was hij kabinetschef op het 
ministerie van Volksgezondheid. Sinds 
2010 is hij adviseur van de Belgische 
bisschoppen voor het uitbouwen van 
een herstelbeleid voor slachtoffers 
van seksueel misbruik en hun verdere 
opvang.

Van zijn boeken over verlies en 
verdriet werden ondertussen al 
honderdduizenden exemplaren 
verkocht. Ze worden vaak als 
geschenk gegeven aan mensen in 
verdriet. De open manier waarop de 
boeken omgaan met het taboe van de 
dood zorgt ervoor dat veel mensen ze 
waarderen. De boeken werden zo in 
2006 al bekroond met de Feniksprijs, 
omdat ze in Polen de dood uit de 
taboesfeer hebben gehaald. In 2019 
kreeg hij het ereteken van de Vlaamse 
regering omdat hij Vlaanderen leerde 
rouwen.
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DE WERKING VAN CREMATORIA  
TIJDENS DE CORONACRISIS
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STERKE STIJGING VAN  
HET AANTAL CREMATIES
Dagelijks worden we via diverse 
mediakanalen geïnformeerd over de 
nieuwe coronacijfers van de voorbije 
dagen. Ook wanneer de crisis voorbij 
is, zal er nog heel wat inkt vloeien 
over de evaluatie van de crisis: de 
oorzaken, de aanpak, de maatregelen, de 
communicatie, enz… Daarom is het nuttig 
alvast een eerste beeld te schetsen en een 
voorlopige balans op te maken voor wat 
betreft de crematoria.

 2019 2020

Maart 6.222 6.660

April 5.596 10.338

De coronacrisis in België brak uit begin 
maart en de eerste maatregelen werden 
door de overheid half maart uitgevaardigd. 
Tegen het einde van de maand begon 
het sterftecijfer toe te nemen. Voor 
alle crematoria samen betekende 
maart een stijging van ongeveer 400 
crematies. Tijdens de maand april - voor 
de crematoria eerder al een rustigere 
maand na de winterperiode - steeg het 
aantal crematies tot ongekende volumes. 
Bijna 85% meer crematies werden 
geregistreerd, hetgeen leidde tot bijna 
5.000 meer crematies in april.

Deze sterke toename is in de eerste plaats 
het gevolg van het hoog aantal overleden 
corona-patiënten. Het vermoeden 
bestaat ook dat nabestaanden, die met 
een overleden corona-patiënt werden 
geconfronteerd, makkelijker voor een 
crematie opteerden dan wel voor een 
klassieke begrafenis. De sterke stijging 
in de maand april was ook regionaal 
verschillend, hetgeen niet verwonderlijk 
is aangezien de oostelijke provincies ook 
sterker getroffen werden door het covid 

19-virus. Doordat ook de grenzen met de 
buurlanden gesloten waren, was het ook 
minder makkelijk om crematies in het 
buitenland te laten uitvoeren, wat zeker 
merkbaar was in een aantal crematoria.

HOE HEBBEN DE  
CREMATORIA GEREAGEERD ?
In het begin van een crisis verliep de 
communicatie en het uitvaardigen van 
maatregelen meestal nogal chaotisch, 
wat zeker ook de uitvaartsector heeft 
ondervonden. Tegenstrijdige berichtgeving 
moest snel ondervangen worden en 
improviseren was soms de boodschap.
Net zoals de uitvaartondernemingen 
werden ook de crematoria door de 
federale overheid als een essentiële 
dienst beschouwd. De voor de uitvaart 
opgelegde maatregelen werden dan ook in 
ijltempo doorgevoerd.

Naast de sanitaire en sociale 
afstandsregels zijn de crematoria 
vrijwel onmiddellijk gestopt met het 
aanbieden van uitvaartmaaltijden en 
werd het aantal afscheidsplechtigheden 
eveneens afgebouwd. Vaak werd het 
aantal beschikbare aula’s verminderd om 
te vermijden dat verschillende groepen 
elkaar zouden tegenkomen in de inkom 
van het crematorium.
Eens de lockdown-maatregelen 
werden afgekondigd werd er ook geen 
condoléance meer georganiseerd, werden 
afscheidsprentjes niet langer uitgedeeld 
en werd het aantal toegelaten personen 
per afscheidsplechtigheid beperkt. Vooral 
de beperking van het aantal aanwezigen 
tijdens afscheidsmomenten werd als zeer 
moeilijk ervaren en was voor vele families 
een bijkomende emotionele factor in het 
afscheid van hun dierbare. Verschillende 
crematoria hebben dit trachten te 
ondervangen door afscheidsdiensten via 
streaming aan te bieden. Hoewel dit de 

beperking van het aantal aanwezigen niet 
kon vervangen, werd hier massaal gebruik 
van gemaakt.
Omdat ondertussen de vraag naar 
crematie bleef toenemen hebben de 
crematoria hun werktijden aangepast. 
Om aan de vraag tegemoet te komen 
werd er gewerkt op ongeziene tijdstippen: 
’s nachts, op zondag en op feestdagen. 
De wachttijden die er aanvankelijk 
waren, werden al snel ondervangen. De 
internationale, nationale en regionale 
pers had al snel lucht geroken van de 
abnormale drukte in de crematoria en 
medewerkers in witte beschermingskledij 
domineerden het beeld.
De crematoria hebben er ook steeds 
naar gestreefd om overleden corona-
patiënten onmiddellijk te cremeren om 
te vermijden dat het crematorium een 
wachtruimte zou worden voor potentieel 
besmette lichamen. Het feit dat de 
tweede medische controle wegviel als 
één van de corona-maatregelen voor 
de uitvaartsector maakte het voor de 
crematoria makkelijker om de planning 
aan te houden.  nnn

S E C T O R N I E U W S

De uitbraak van de coronacrisis vormde voor de hele uitvaartsector een bijzondere uitdaging. Nog nooit werden we op zo een 
korte periode met zoveel overlijdens geconfronteerd. Vooral de beginfase van de crisis was soms chaotisch: snel wijzigende 
omstandigheden, nieuwe en soms tegenstrijdige maatregelen en sterk beperkende maatregelen. Snel reageren, flexibiliteit en 
doorzetten was het devies. In dit artikel geven we een kort overzicht van de crematoria in coronatijden.

VOORLOPIG BESLUIT
De coronacrisis heeft van iedereen 
actief in de uitvaartsector het 
uiterste gevraagd. Nochtans was 
niemand hierop voorbereid en moest 
ieder voor zich een uitvaart tot een 
goed einde weten te brengen. Met 
heel veel flexibiliteit en zin voor 
verantwoordelijkheid hebben de 
crematoria getracht daartoe een 
reële bijdrage te leveren. Nu ook de 
cijfers in de dagelijkse statistieken 
dalen, keert ook het ‘normaal’ weer 
terug in de crematoria. Maar wat het 
nieuwe normaal zal zijn, weet nog 
niemand van ons. 
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De vele overlijdens van corona  
brengt de bestaande crematoria naar 
hun maximum capaciteit.  Zo ook in 
West-Vlaanderen. Waar men nu meer 
dan ooit een extra crematorium in 
Oostende kan gebruiken.

Het crematorium van Kortrijk smeekt om 
de opgelegde limiet van 4.000 crematies 
per jaar te mogen overschrijven, schrijft 
men in verschillende media. Zo niet, 
zullen er vanaf november geen crematies 
meer kunnen gebeuren. Meer dan ooit 
is er nood aan het extra crematorium in 
Oostende, maar die loopt nu vertraging 
op door het coronavirus.

De twee West-Vlaamse crematoria in 
Kortrijk en Brugge werken tegen hun 
limieten aan.  De voorbije maand voerde 
Brugge 620 en Kortrijk 482 crematies uit, 
waar dit vorig jaar op hetzelfde moment 
respectievelijk 421 en 316 waren.

De crematoria moeten hun capaciteit tot 
het uiterste opdrijven. Elke oven voert nu 
zeven in plaats van zes crematies per dag 
uit, en dat zes op zeven. Dat brengt het 
aantal van de vier ovens in Brugge op 168 
en van de drie ovens in Kortrijk op 126 
per week.

HET NIEUWE PARK ROND  
HET CREMATORIUM VAN OOSTENDE 
WERD AANGEPAST
De plannen om rond het nieuwe 
crematorium in Oostende een park aan 
te leggen zijn geschrapt. In de plaats 
worden er extra bomen aangeplant en 

komt er vier hectare stadsrandbos bij. De 
nieuwe plannen zijn meteen ook een stuk 
goedkoper.  Dit meldt de West-Vlaamse 
regionale televisie.
De bouw van het nieuwe crematorium 
in Oostende is nu volop bezig. Het 
crematorium komt op de plek waar ook 
het stadsrandbos wordt aangeplant en 
dat zagen oppositiepartijen N-VA en 
Groen niet zitten. Nu zitten beide partijen 
in de meerderheid en zijn de plannen 
grondig gewijzigd.

PARKING KOMT OP EEN ANDERE 
PLAATS OP HET TERREIN
Zo komt de parking dicht tegen de weg 
en zijn onnodige wegen en een bruggetje 
over het water geschrapt. De strooiweide 
zal dieper in het bos liggen en er komt 
ook een natuurbegraafplaats waar je 
as kan verstrooien en begraven in een 
afbreekbare urne
De totale kost van het crematorium 
wordt begroot op 7.2 miljoen euro, 
waarvan 2,5 miljoen euro subsidie. De 
aanpassingen zorgen voor een besparing 
van een half miljoen.  Het crematorium 
wordt beheerd door de intercommunale 
OVCO waarin naast Oostende ook nog 
Bredene, Middelkerke en Oudenburg 
vertegenwoordigd zijn. In oktober zullen 
de eerste crematies plaatsvinden.

VANAF OKTOBER VAN  
DIT JAAR DE EERSTE CREMATIES
De eerste crematies zullen vanaf oktober 
kunnen plaatsvinden. “Het gaat enkel 
om het gebruik van de technische 
installaties. Pas vanaf 2021 zullen hier 
ook afscheidsplechtigheden kunnen 
plaatsvinden. Aan het gebouw zelf 

werden geen wijzigingen gedaan.” vertelt 
de bevoegde schepen van Oostende in 
hln.be.
Het gebouw krijgt een onthaalfunctie 
en ceremoniële ruimte waar plaats 
is voor de rouwende families en de 
bezoekers. De aula’s zelf zijn 2 zalen van 
verschillende grootte. In uitzonderlijke 
gevallen kunnen deze ruimtes samen 
ingezet worden voor één ceremonie. 
De grote aula biedt 250 zitplaatsen en 
200 staanplaatsen in combinatie met 
de inkomhal. De kleine aula telt 150 
zitplaatsen en 20 staanplaatsen.

Bron: wtv, hln.be, uitvaartpro.  nnn

MEER DAN OOIT NOOD AAN EEN  
NIEUW CREMATORIUM IN OOSTENDE
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OVERZICHT VAN AANTAL 
CREMATIES IN 2019

Vlaams Gewest                      44.862

Aalst  2.434
Brugge  5.889
Hasselt  3.774
Holsbeek  4.575
Kortrijk  3.875
Lochristi  5.572
Lommel  1.498
Sint-Niklaas  3.261
Turnhout  2.663
Wilrijk  7.105
Zemst  4.216

S E C T O R N I E U W S
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De zestiende uitvaartconventie 
van de internationale 
koepelorganisatie voor 
uitvaartondernemingen FIAT-
IFTA gaat niet door vanwege het 
coronavirus. De bijeenkomst 
zou van 22 tot en met 24 juni 
2020 plaatsvinden in de Japanse 
stad Yokohama.  De organisatie 
heeft nu beslist om deze uit te 
stellen naar 2021.  De wereld 

wordt geconfronteerd met een 
ongekende situatie. In veel 
landen nemen regeringen 
maatregelen om de gezondheid 
en welbevinden van de bevolking 
te waarborgen. Als een 
verantwoordelijke organisatie 
is ook FIAT-IFTA gedwongen 
passende maatregelen te 
nemen. In een bijeenkomst op 
18 maart hebben het bestuur 

van ZENSOREN – de Japanse 
uitvaartcoöperatie – en de 
president van FIAT-IFTA besloten 
de zestiende conventie af te 
zeggen.

Diegenen die zich voor de 
conferentie hebben aangemeld 
zullen worden geïnformeerd over 
een nieuwe conferentiedatum in 
de loop van 2021. nnn

INTERNATIONALE CONVENTIE  
FIAT-IFTA UITGESTELD

B E U R Z E N

WWW.CORBILLARD.EU

OCCASION 
CORBILLARDS

DRIEK VAN ERPSTRAAT 39
NL-5341 AK  OSS - THE NETHERLANDS
T +31 6 11188184
E INFO@BUDGETHEARSES.COMRALPH & MARC VAN RAVENSTEIJN

•  TAX FREE KOPEN  
(INTRA COMMUNAUTAIR)

•  WIJ REGELEN UW  
BELGISCHE INSCHRIJVING

• WIJ REGELEN UW LEASE

CHRYSLER  
PACIFICA
BOUWJAAR: 2017
BRANDSTOF: BENZINE
KILOMETERSTAND: 60.000 KM

CADILLAC XTS  
EAGLE COACH
BOUWJAAR: 2014
BRANDSTOF: BENZINE
KILOMETERSTAND: 74.947 KM

LINCOLN MKT  
S&S COACH
BOUWJAAR: 2012
BRANDSTOF: BENZINE
KILOMETERSTAND: 82.500 KM

32 33FUNEBRA MAGAZINE  ZOMER

https://budgethearses.com/voorraad/


DE WERKING VAN OVK  
HEEFT DRIE PIJLERS:

• hulp, begeleiding en 
ondersteuning bieden aan 
families die een kind verloren 
in een verkeersongeval;

• de (professionele) opvang 
en de begeleiding van 
de nabestaanden van 
verkeersslachtoffers 
verbeteren;

• sensibilisatie en activering 
inzake verkeersveiligheid.

WAAR GAAT  
DE OPBRENGST NAARTOE?
Er worden 
ontmoetingsmogelijkheden 
voor ouders van verongelukte 
kinderen georganiseerd, zoals 
praatwandelingen, praat- en 

OUDERS VAN  
VERONGELUKTE KINDEREN
OVK is een lotgenotenorganisatie van ouders die een 
kind verloren in een verkeersongeval. Een aantal 
ouders besloten zich te verenigen om andere families te 
ondersteunen die dezelfde tragedie moeten ondergaan.
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luistergroepen, lotgenotenweekends, 
... Het ledenblad, waarin ouders 
ervaringen delen, verschijnt drie 
maal per jaar. Op vraag van de 
ouders wordt een herdenking 
georganiseerd en plaatsen ze een 
SAVE-bord op de plaats van het 
ongeval. 
Ouders brengen getuigenissen 
over het ongeval waarin hun kind 
omkwam, en over de impact van 
dat verlies, ook nog jaren later. Zo 
maken ze de toehoorders bewust 
van de verantwoordelijkheid die 
deelnemen aan het verkeer met zich 
meebrengt.
De organisatie voert campagnes 
en zet projecten voor meer 
verkeersveiligheid op. Ze geven 
vorming en lobbyen met het oog 
op een sterker beleid inzake 
opvang van nabestaanden van 
verkeersslachtoffers, en inzake 
verkeersveiligheid.

WORKSHOPS
OVK heeft een vorming ontwikkeld 
waarin tips gegeven worden in 
het omgaan met nabestaanden 
die een kind verloren zijn in een 
verkeersongeval. De vorming is 
gebaseerd op video-getuigenissen 
van ouders. Interactie en 
uitwisseling tussen OVK als 
organisatie, de ouders en jullie 
sector is het belangrijkste in deze 
workshop. nnn

Meer informatie:  
http://save.ovk.be/ en www.ovk.be

OUDERS VAN  
VERONGELUKTE KINDEREN

NEMEGEER
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http://funeral.nemegeer.com

Uitrusting en technische installaties
voor de begrafenisondernemer.

• Frigokamers  & Rouwkamerkoeling 
• Airconditioning  & warmtepompen
• Elektrische hefinrichting/takels
• Inox rolwagens en wastafels
• Inox reinigingshaspels

Nemegeer Gerrit
Urselseweg 121

9910 Knesselare

Gsm: 0477/47.66.77
Tel: 09/375.15.99

info@nemegeer.com

24/7

LONEN VANAF 1 OKTOBER 2019

 Cat 1              Cat 2  Cat 3  Cat 4

Ervaring Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden  Arbeiders Bedienden

0 10,41 1.758,02 10,68 1.913,81 11,62 2.123,00

1 10,50 1.791,34 10,88 1.953,35 11,87 2.172,08

2 10,60 1.824,21 11,08 1.992,81 12,11 2.221,06

3 10,70 1.857,22 11,28 2.032,38 12,34 2.270,06

4 10,80 1.890,37 11,47 2.071,64 12,57 2.318,96

5 10,88 1.906,02 11,58 2.111,30 12,82 2.367,93

6 10,98 1.917,79 11,65 2.150,70 13,06 2.416,88

7 11,07 1.947,23 11,83 2.190,31 13,30 2.465,83

8 11,18 1.976,62 12,00 2.229,79 13,54 2.514,70

9 11,26 2.006,13 12,19 2.269,28 13,78 2.563,84

10 11,34 2.035,68 12,36 2.308,72 14,02 2.612,65

11 11,41 2.060,36 12,51 2.339,91 14,22 2.653,95

12 11,49 2.085,12 12,66 2.370,85 14,40 2.694,99

13 11,56 2.110,08 12,81 2.401,95 14,58 2.736,11

14 11,56 2.134,57 12,97 2.433,15 14,78 2.777,26

15 11,56 2.159,37 13,11 2.464,30 14,96 2.818,53

16 11,56 2.167,45 13,17 2.473,28 15,01 2.833,08

17 11,64 2.175,46 13,22 2.482,26 15,07 2.847,75

18 11,83 2.183,60 13,26 2.491,12 15,12 2.862,39

19 12,00 2.191,77 13,31 2.500,18 15,19 2.876,94

20 12,20 2.207,92 13,41 2.517,87 15,30 2.876,94
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IN 2019 ELKE DAG MEER DAN  
900.000 EURO VIA TESTAMENT  
NAAR EEN GOED DOEL

Vorig jaar lieten erflaters in Vlaanderen in totaal bijna 330 miljoen euro na aan een goed doel. 
Dat is meer dan 900.000 euro per dag. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger 
Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op een parlementaire vraag. 

Tot 2014 werd op het vlak van erf- en schenkbelasting een 
onderscheid gemaakt tussen privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijke goede doelen. Door een voorstel van decreet 
van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers werd dit 
onderscheid opgeheven, zodat alle goede doelen vanaf  
24 januari 2014  op erfenissen die ze verkrijgen 8,5% 
erfbelasting betalen. 

Niet minder dan  901 aangiften voor nalatenschappen maakten 
in 2019 melding van een of meer legaten aan een goed doel. In 
totaal ging het daarbij om 1.275 legaten. “Heel wat mensen die 
kiezen om een deel van hun erfenis na te laten aan een goed 
doel, nemen dus meer dan één goed doel op in hun testament,” 
aldus Schryvers. Vorig jaar werd zo in totaal 329.958.454,54 euro 
nagelaten of  niet minder dan 903.995,77 euro per dag.”

Het aantal testamenten waarin een goed doel is opgenomen 
vertoonde de voorbije jaren een stijgende trend.

Jaar Aantal nalatenschappen Totaal aantal legaten opgenomen 
 waarin een goed doel is opgenomen in deze nalatenschappen

2017 733 1080

2018 861 1258

2019 901 1275
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Een van de mogelijke oorzaken 
van de stijging van het aantal 
testamenten waarin een goed doel 
is opgenomen, is de bekendheid 
van het duolegaat. Daarbij laat 
de erflater een deel van zijn 
bezittingen na aan een goed doel, 
waarop het uiteraard erfbelasting 
betaalt, maar het goede doel 
betaalt ook de erfbelasting van de 
andere erfgenamen. Die andere 
erfgenamen erven een kleiner deel, 
maar doordat ze daardoor in een 
lagere tariefschijf terechtkomen, 
houden ze in totaal meer over.

S E C T O R N I E U W S

HOOGSTE BEDRAG:  
BIJNA 7 MILJOEN EURO  
AAN GOED DOEL
“Vanzelfsprekend bestaan er zeer grote 
verschillen tussen de bedragen die mensen 
nalaten aan een goed doel,” stelt Schryvers 
nog. “In 2019 liet de gulste erflater een bedrag 
van niet minder dan     6.960. 568,69 euro na 
aan een goed doel, zo antwoordde minister 
Diependaele op mijn vraag. “Het gemiddelde 
bedrag dat mensen nalieten aan een goed doel 
was in 2019 maar liefst 258.790 euro.”
In het Vlaams Regeerakkoord en de 
beleidsnota van minister Diependaele is een 
hervorming van duolegaten opgenomen.

 “Via de hervorming van het duolegaat 
wil de Vlaamse Regering het altruïstisch 
perspectief van het legateren aan 
goede doelen versterken,” verduidelijkt 
Schryvers, “Nu is de keuze om een deel 
van de erfenis na te laten aan een goed 
doel vaak ingegeven door het willen 
bevoordelen van andere erfgenamen, 
eerder dan de steun aan het goede 
doel op zich. Om de doelstelling te 
bewerkstelligen en het nalaten aan goede 
doelen toch verder aan te moedigen, 
vermeldt het regeerakkoord een 
verlaging van het tarief voor het legateren 
aan goede doelen.”
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Funeral Repatriations
by Benoît, Nicolas & Lionel  Vangrunderbeek

Zelfstandige onderneming
tot uw dienst voor uw repatriëringen
per wagen of per vliegtuig.
35 jaar ervaring !

Nieuw Funerarium  -  Nouveau Funérarium

Onderwijsstraat 37                         T : 02 372 14 00           
1930 Zaventem                           G : 0475 75 22 75
benoit@repats.com                       www.repats.com

Entreprise indépendante
à votre service pour vos rapatriements

en avion ou en voiture
35 ans d’expérience !

Family Assistance

http://www.repats.com

