
 

  

 
       

 
 
 
 
Toelichting op te richten Koepelorganisatie Uitvaartbranche 
 
In de voorgaande jaren is er gesproken over de oprichting van een koepelorganisatie voor de gehele 
uitvaartbranche. 
Doelstelling van een branche breed overleg is professionalisering van de uitvaartbranche. Het moet 
bijdragen aan kwaliteitsborging en bescherming voor de consument. 
 
De heer Ton Heerts,  voorheen onder meer Vakbondsvoorzitter, Tweede Kamerlid en nu Burgemeester te 
Apeldoorn, heeft een inventarisatie gedaan en nadat de conclusie was dat er mogelijk serieus draagvlak is 
voor een Koepelorganisatie is adviesbureau Ebbinge gevraagd een Directievoorzitter 
Overkoepelend Brancheorgaan Uitvaart te zoeken die met de sector zorgdraagt voor het 
verenigen van de belangenbehartiging en de uitvoering en implementatie van de 
conclusies uit het rapport “de beginselen in de uitvaartbranche”. 
 
De mogelijk te benoemen onafhankelijke en verbindende Directievoorzitter, heeft in het vervolgproces een 
cruciale rol. Hij/zij bevordert, samen met alle professionals uit de uitvaartbranche, de eenheid in de 
branche en bevordert dat alle consumenten in Nederland een groot vertrouwen hebben in de totale 
uitvaartbranche en zich meer gediend en gehoord voelen door de sector. 
Het eerste jaar van zijn/haar benoeming staan de uitvaartorganisaties DELA en Monuta financieel garant. 
Tijdens dat eerste jaar zal de totale branche, ten behoeve van de continuering, een gezonde financiering-
vorm moeten vinden. De aan te stellen Directievoorzitter krijgt deze vraag daarom ook als één van 
zijn/haar opdrachten mee. En wellicht is het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook bereid in de 
opstartfase een financiële bijdrage te leveren. 
 
Allereerst willen wij als bestuur, samen met u, in een aparte sessie, dit alles bespreken. Opdat de dialoog 
optimaal gevoerd kan worden, waarbij bestuur en leden zich volledig uit kunnen spreken, willen wij hier 
een onafhankelijke dagvoorzitter voor benoemen. Samen met u willen wij tot een goed besluit komen. Een 
besluit die er toe doet. Een besluit met toekomstperspectief! 
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