
Protocol: Uitvaartverzorger/ster van R.K. Uitvaartvereniging “St. Barbara” Langedijk 

 

De uitvaartvereniging heeft tot doel uitvaarten verzorgen voor haar leden zonder winstoogmerk.  

1. De uitvaartvereniging stelt voor haar leden een vakbekwame uitvaartverzorger ter  

 beschikking. 

2.  De uitvaartverzorger zorgt, in overeenstemming met het bestuur van de verenigingen, voor  

 vervanging bij niet beschikbaarheid. 

 

 

De uitvaartverzorger dient het doel van de vereniging en daarmee het belang van de leden steeds als  

uitgangspunt te nemen bij het verzorgen van een uitvaart van een van de leden. 

1. De uitvaartverzorger mag geen commercieel belang hebben bij de keuzes die er zijn binnen  

het verzorgen van een uitvaart. 

2. De uitvaartverzorger dient alleen te werken voor verenigingen. 

3. De uitvaartverzorger is zich er van bewust dat deze het gezicht is van de vereniging maar 

niet de vereniging is en daartoe bij afwijkende zaken in contact treedt het bestuur van de  

 betreffende vereniging. 

 

 

De uitvaartverzorger dient op juiste wijze de uitvaart te verzorgen in overeenstemming van de  

leden/nabestaanden binnen de (wettelijke-) mogelijkheden. 

1. De uitvaartverzorger dient op de hoogte te zijn van de wettelijke bepalingen omtrent een  

 uitvaart en de kennis te hebben van de mogelijkheden die de nabestaanden ten dienste  

 staan. 

 

 

De uitvaartverzorger is niet in loondienst van de verenigingen maar heeft de status van zelfstandige. 

1. De uitvaartverzorger draagt zelf zorg voor een adequate verzekering tegen risico’s die op  

 kunnen treden bij het verzorgen van een uitvaart en vrijwaren daarmee de vereniging van  

 enige verantwoordelijkheid in deze.  

2. De uitvaartverzorger draagt zelf voor een adequate verzekering tegen persoonlijke risico’s  

 zoals ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

3. De uitvaartverzorger stuurt een factuur naar de vereniging na het verzorgen van een 

uitvaart. 

 

 

De uitvaartverzorger verzorgt alle wettelijke en maatschappelijke verplichtingen die daarvoor  

gelden.  

1. De uitvaartverzorger is de eerst aan te spreken persoon na het overlijden van een lid. 

2. De uitvaartverzorger (of de vervanger) dient dan ook altijd bereikbaar te zijn. 

3. De verzorging van de uitvaart geldt vanaf de melding van overlijden tot en met één  

 nagesprek met de nabestaanden na afloop van het verzorgen van de uitvaart. 

  

 

 

 



Algemene werkwijze: 

 

Na de melding van het overlijden van een lid spreekt de uitvaartverzorger met de nabestaanden af  

wanneer deze de nabestaanden treft voor het verzorgen van de uitvaart. 

 

De uitvaartverzorger spreekt de gehele uitvaart door met de nabestaanden waarbij de  

uitvaartverzorger de nabestaanden wijst op de mogelijkheden en de consequenties van sommige  

keuzes (behoeden voor teleurstellingen achteraf). 

 

De uitvaartverzorger verzorgt alle wettelijke en organisatorische werkzaamheden. 

Waaronder: 

1. Aangifte van overlijden 

2. Afspraken met kerk, crematorium, uitvaartcentrum, vervoer, dragers, aflegsters etc. 

3. Helpt bij het opstellen van advertentie en rouwkaart 

4. Bestelt advertentie, bloemen, drukwerk, kist etc.  

 

De uitvaartverzorger draagt zorg voor een duidelijke administratie en kosten overzicht voor de  

nabestaanden. 

 

De uitvaartverzorger informeert de penningmeester van de vereniging welke keuzes zijn gemaakt en  

welke facturen de penningmeester in kader van deze uitvaart van leveranciers kan verwachten. 

 

De uitvaartverzorger spreekt met de leveranciers af dat de facturen rechtstreeks naar de  

penningmeester van de vereniging gestuurd worden met duidelijke vermelding om welke uitvaart  

het gaat.  

 

Indien voor het bestuur relevante opmerkingen worden gemaakt in het nagesprek, dient de  

uitvaartverzorger dit door te geven aan het bestuur van de vereniging. 

 

De uitvaartverzorger stuurt een factuur zoals overeengekomen voor het verzorgen van de uitvaart  

naar de penning meester van de vereniging. 


