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Voorwoord
In deze UitvaartBranchemonitor kijken
we naar de marktontwikkelingen
en concurrentieverhoudingen in de
uitvaartbranche. De afgelopen 10-15 jaar heeft
de branche te maken gehad met dynamische
concurrentieverhoudingen. De markt – gemeten
naar het aantal sterfgevallen – kende een dip
tussen 2002 en 2011 maar stijgt sindsdien
weer. Tegelijkertijd was er een geweldige
toename van het aantal concurrenten: vooral
zelfstandigen die in grote getalen de markt
betraden.
De marktstructuur is in de afgelopen 10
jaar dan ook flink veranderd. Het aandeel
zelfstandigen steeg van 59 naar 72%. Het
aandeel middenbedrijven (2-50 medewerkers)
daalde van 40 naar 27%. Binnen deze dynamiek
weten de ‘grote drie’ hun positie redelijk te
handhaven met een gezamenlijk marktaandeel
van rond de 40%.
De concurrentie beperkt zich niet tot de
uitvaartondernemers. Ook crematoria weten
ervan mee te praten. Het aantal crematoria
is de laatste jaren sterk gestegen tot 93
crematoria eind 2016. De relatieve stijging
van het aantal crematies bleef daar echter bij
achter. Bovendien lijkt begraven weer iets aan
populariteit te winnen. Jongeren staan volgens
onderzoek van de LOB wat positiever tegenover
begraven, terwijl er ook trends zijn op het
gebied van natuurbegraven, multiculturele
begrafenissen en ‘groen begraven’.
De komende jaren neemt het aantal
sterfgevallen weliswaar toe tot circa 200.000 in
2050, maar de concurrentie zal er niet minder
om worden. In deze context is het voor spelers
in de uitvaartbranche van belang scherp te zijn
op ontwikkelingen in de markt, veranderende
behoeften van klanten en technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen. Met deze
UitvaartBranchemonitor hopen wij daar weer
een bijdrage aan te leveren.
Ik wens u veel leesplezier!
Barend van de Kraats
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Sterfgevallen
Ontwikkelingen
Ontwikkeling aantal sterfgevallen in Nederland

150

x 1.000

125
100
75

2014
2016

2010

2006

2002

1998

1994

1990

1986

1982

1978

1974

1970

1966

1962

1958

1954

1950

1946

50
Bron: CBS

Prognose aantal sterfgevallen in Nederland
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Aantal sterfgevallen bijna verdubbeld sinds 1950
Tussen 1950 en 2016 is het absolute aantal sterfgevallen bijna verdubbeld van 75.900 naar
148.898 per jaar. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de groei van de Nederlandse
bevolking – van ruim 10 miljoen in 1950 naar 17 miljoen nu – en de vergrijzing. In 1966
kwam het absolute aantal sterfgevallen voor het eerst uit boven de 100.000. Opvallend
is dat tussen 2002 en 2011 het absolute aantal sterfgevallen jaarlijkse daalde. De relatief
geringe sterfte kan worden verklaard door het ontbreken van grote griepgolven en extreme
weersomstandigheden in deze periode.
Aantal sterfgevallen zal flink stijgen tot 200.000 in 2050
Door de vergrijzing van de babyboomers zal het aantal sterfgevallen de komende decennia
sterk stijgen van 148.898 in 2016 tot circa 200.000 in 2050. Pas vanaf eind jaren 2050 zal het
aantal sterfgevallen naar verwachting weer wat gaan dalen.
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Sterfgevallen
Aantallen per provincie 2016
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Sterfgevallen per 1.000 inwoners 2016
Provincie
Noord-Holland
Zuid-Holland
Gelderland
Noord-Brabant
Limburg
Overijssel
Groningen
Drenthe
Friesland
Flevoland
Utrecht
Zeeland

4

Aantal
8,3
8,4
8,8
8,9
10,3
8,8
9,6
10,3
9,7
5,8
7,4
10,2

Grote verschillen tussen regio’s
De hoogste absolute sterfte vinden we in
de dichtbevolkte provincies in het westen
en midden van het land. Het aantal
sterfgevallen per 1.000 inwoners is in die
regio’s echter juist weer lager dan in de
noordelijke provincies, Zeeland en Limburg.
De belangrijkste verklaring hiervoor is de
relatief hoge mate van vergrijzing in de
laatstgenoemde provincies.
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Sterfgevallen
Aantal sterfgevallen t.o.v. aantal gevestigde uitvaartverzorgers per provincie 2016
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Uitvaartvestigingen* per provincie 2016
Provincie
Noord-Holland
Zuid-Holland
Gelderland
Noord-Brabant
Limburg
Overijssel
Groningen
Drenthe
Friesland
Flevoland
Utrecht
Zeeland

Aantal
265
390
290
238
110
150
75
70
108
30
163
60

Concurrentieverhoudingen verschillen sterk
per provincie
De zuidelijke provincies Noord-Brabant
en Limburg hebben het hoogste
aantal sterfgevallen per gevestigde
uitvaartverzorger. In Friesland en Utrecht
is het aantal sterfgevallen per gevestigde
uitvaartverzorger het laagste. Op basis
van deze cijfers – andere factoren niet
meegewogen – lijken er met name in de
zuidelijke provincies de beste kansen voor
nieuwe toetreders.

* Dit betreft het aantal vestigingen, waarbij een onderneming
meerdere vestigingen kan hebben. Het gemiddelde is
genomen van het aantal vestigingen per 1-1-2016 en 1-1-2017.
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Sterfgevallen
Nederland t.o.v. andere EU-landen
Sterfte in EU-landen, Noorwegen en Zwitserland, 2014
Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
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Nederland relatief lage sterfte
Binnen de EU heeft Nederland een relatief lage sterfte per 100.000 inwoners. Met name de
sterfte voor mannen is relatief laag terwijl de sterfte voor vrouwen in de middenmoot zit. De
sterfte in de ‘nieuwe’ EU-landen is aanzienlijk hoger dan in de oude EU-landen.
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Uitvaartondernemingen
Ontwikkelingen
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Aantal uitvaartondernemingen blijft stijgen; versplintering zet door
In de afgelopen tien jaar is het aantal uitvaartondernemingen sterk gestegen; van 1.115 in
2007 naar 1.735 in 2016. Deze stijging komt vooral op het conto van de eenmanszaken. In
2007 was 59% van het totaal aantal uitvaartondernemingen een eenmanszaak. In 2016 was
dit percentage opgelopen tot 72%.
Marktaandelen
Exacte cijfers over marktaandelen – gemeten in euro’s of aantallen uitvaarten – zijn er niet.
Uit de jaarverslagen valt echter wel af te leiden dat de marktpositie van de ‘grote drie’ –
Monuta 10%*, Yarden 8%* en DELA 20%* – de afgelopen jaren relatief stabiel blijft met een
gezamenlijk marktaandeel van rond de 40%.

* Bron: Jaarverslagen, analyse UitvaartBranchemonitor
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Soorten lijkbezorging
Cremeren vs. begraven

Cremeren vs. begraven
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Crematiepercentage stijgt gestaag
Het crematiepercentage in Nederland stijgt gestaag. In 1950 waren er nog slechts 1.520
crematies, ofwel 2% van het totaal aantal uitvaarten. In 1980 was al een op de drie uitvaarten
een crematie. In 2003 lag het crematiepercentage voor het eerst boven de 50%. Sindsdien
stijgt het aantal crematies als percentage van het totaal aantal uitvaarten gestaag. In 2016
was 63,1% van de uitvaarten een crematie.
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Bron: LVC

Crematies
Crematoria en crematies in Nederland

Aantal crematoria in Nederland
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Aantal crematies per crematorium
Aantal crematies per crematorium
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Aantal crematoria stijgt sinds 2013 gestaag
De laatste jaren is sprake van een sterke stijging van het aantal crematoria. Eind 2016 waren
er 93 crematoria tegenover 68 in 2009. Een stijging van 36% in zeven jaar tijd. Tegelijkertijd is
de stijging van het aantal crematies niet dusdanig dat dit de extra capaciteit kan verklaren.
Het aantal crematies per crematorium is in 2016 dan ook flink gedaald. Ook onder crematoria
is dus sprake van een toenemende concurrentie.
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Begraafplaatsen
Begraafplaatsen naar soort
Natuurbegraafplaatsen

Natuurbegraafplaats
Bos met mogelijkheid tot begraven
Bron: LOB, St. Dodenakkers, De Telegraaf, DELA, Monuta

Aantal begraafplaatsen
Het exacte aantal begraafplaatsen in Nederland is niet bekend. Dit heeft onder andere te
maken met het feit dat veel begraafplaatsen niet meer actief in gebruik zijn of zijn ontruimd
maar (nog) geen andere bestemming hebben gekregen. In diverse bronnen wordt gesproken
van 3.500 tot 4.000 begraafplaatsen.
Begraven vs. cremeren
Begraven verliest al decennia lang aan populariteit in vergelijking met cremeren. LOB, de
landelijke belangenorganisatie van begraafplaatsen, claimt echter dat jongeren volgens
onderzoek meer affiniteit hebben met begraven. Ook de opkomst van natuurbegraven en
multicultureel gebonden begraafplaatsen kunnen ervoor zorgen dat de teruggang van de
populariteit van begraven wat wordt geremd.
Natuurbegraven
Natuurbegraven is een duidelijke trend van de afgelopen jaren. Momenteel zijn er 13
natuurbegraafplaatsen en 3 mogelijkheden om in het bos begraven te worden. Deze locaties
bevinden zich in alle provincies, behalve Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Zowel de
bodemgesteldheid als de bevolkingsdichtheid beperkt het aantal geschikte locaties voor
natuurbegraven in deze provincies.
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Colofon & verantwoording
De UitvaartBranchemonitor is een initiatief van UitvaartMedia in samenwerking met Baker
Tilly Berk en The Alignment House.
De cijfers voor deze editie ‘Marktontwikkelingen en concurrentieverhoudingen’ zijn
samengesteld door Baker Tilly Berk Corporate Finance en The Alignment House.
Redactie
drs. Barend van de Kraats
E: b.vandekraats@alignmenthouse.nl
Uitgever
UitvaartMedia (Theo de Natris)
Postbus 80532
2508 GM Den Haag
T: 070 – 351 88 18
E: denatris@uitvaartmedia.com

Sinds de oprichting in 1914 is Baker Tilly
Berk – met 17 vestigingen, 700 mede
werkers en een omzet van bijna € 85
miljoen – uitgegroeid tot een van de
grotere accountants- en advieskantoren
van Nederland. In 2014 deed Baker Tilly
Berk voor het eerst onderzoek naar de
kansen in de uitvaartbranche.

Al ruim dertig jaar is UitvaartMedia dé
vakuitgeverij voor de uitvaartbranche. Met
onder meer de vakbladen Brancheblad
Uitvaartzorg, Vakblad Uitvaart en de
website www.uitvaartmedia.com houdt
UitvaartMedia uitvaartprofessionals
voortdurend op de hoogte van het nieuws,
ontwikkelingen en achtergronden.

The Alignment House is een organisatieadviesbureau, gespecialiseerd in
positionering, alignment en business planning.

Disclaimer
Alle rechten op de inhoud behoren toe aan UitvaartMedia, Baker Tilly Berk en The Alignment House. Voor deze UitvaartBranchemonitor
geldt dat de informatie uit deze uitgave, inclusief tabellen en grafieken, uitsluitend mogen worden overgenomen onder voorwaarde van
de expliciete bronvermelding ‘UitvaartBranchemonitor.com’.
Deze UitvaartBranchemonitor is en blijft eigendom van UitvaartMedia, Baker Tilly Berk en The Alignment House. Wederverkoop van deze
publicatie is niet toegestaan, evenmin mag deze publicatie of een kopie daarvan aan derden ter beschikking gesteld worden.
Baker Tilly Berk en The Alignment House aanvaarden nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van informatie of voor het
niet correct zijn van informatie welke expliciet of impliciet is opgenomen in deze rapportage, noch voor omissies in de presentatie voor
zover die voortvloeien uit niet correcte of onvolledige informatie. De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming voortvloeiende uit
deze rapportage berust te allen tijde bij de gebruiker.
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niet welke relatie iemand met de overledene had. Belangrijk is dat er een globale structuur voor
placering van de bloemen is, zoals kleur of grootte. Ook de locatie is van invloed. Zo is er vaak in de
aula wel voldoende ruimte, terwijl u zich bij het graf moet aanpassen aan de omstandigheden. Vaak
kan wel de globale protocollijn gevolgd worden.
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‘omarming’

Concreet betekent dit dat de meest nabije bloemen op het deksel van de kist staan. Rondom de kist is de eerste plaats vóór het
hoofdeinde van de kist. De tweede plaats is dan rechts voor de kist (vanuit de overledene gezien) aan het voeteneinde, de derde
plaats is dan links voor de kist aan het voeteneinde. Daarna gaat men weer zigzaggend naar achteren. De voorste bloemen staan in
een denkbeeldige halve cirkel, die een omarming symboliseert. Indien er meer bloemen zijn dan in twee rijen naast de kist te schikken zijn, dan kan daarna zijwaarts een nieuwe rij geplaatst worden.

Dragen van de bloemen
Bij het dragen van de bloemen gaan de meest
nabije bloemen voorop. De bloemen gaan in
volgorde van préséance. De linten hangen van
de drager af. Anderen kijken dan tegen het
lint aan (let op dat de linten leesbaar zijn). Het
protocol stelt dat de bloemen bij het dragen
worden aangegeven en aangenomen, mits de
uitvaartmedewerkers de bloemen dragen. Als
bloemen in de goede volgorde worden aangenomen, bespoedigt dat ook het plaatsen van de
bloemen.

gestopt. Elke volgauto schuift dan steeds een auto op. De uitvaartbegeleider houdt hierbij overzicht
en geeft zo nodig aanwijzingen zonder daarbij als verkeersagent op te treden.
De belangrijkste rol van de uitvaartbegeleider is om de familie na het uitstappen te begeleiden naar
de familiekamer. Hierbij loopt u altijd een paar passen links voor de familie uit. Hoe dit begeleiden
gaat, hangt af van de situatie. In principe begeleidt u per volgauto de familie naar binnen. Is het
beter om de familie eerst allemaal te verzamelen en dan gezamenlijk naar binnen te gaan, dan
kan dat natuurlijk ook. Let erop dat dat de familie niet bekend is met de locatie en zich ook vaak
niet helemaal kan oriënteren. Pas daarom bij het naar binnen gaan uw tempo aan, aan dat van de
familie. Mocht u heen en weer moeten lopen, doe dat altijd rustig. Het is immers een plechtigheid.

Behandelen van de bloemen
Bloemen zijn een persoonlijk geschenk aan de overledene, voor veel mensen het láátste geschenk.
Realiseer u dat dit voor de schenker, maar ook voor de familie, een bijzondere gevoelswaarde kan
hebben. Dat betekent dat uitvaartmedewerkers zorgvuldig met de bloemen dienen om te gaan.
Pak de bloemen netjes aan, draag ze met zorg en leg de bloemen netjes en rustig op de plaats.
Besteed aandacht aan de linten. Zorgvuldig handelen is altijd uitgangspunt. Werk rustig. Behandel
de bloemen alsof het iets kostbaars is. Loop niet over de linten en probeer het ‘hinkelen’ tussen de
bloemen te voorkomen. Bij het neerleggen van de bloemen bukt u niet, maar zakt u door de knieën
om ongepaste ‘inkijk’ te voorkomen.
Bloemenprotocol bij een bloemenauto of koets
Soms zijn er zoveel bloemen, dat deze niet in de rouwauto of koets passen. Dan is een extra bloemenauto of koets nodig. De meest nabije bloemstukken gaan dan mee in de rouwauto. De overige

Het kan wel eens voorkomen dat Z.M. de Koning en H.M. de Koningin bloemen schenken. Soms in
een krans, soms in een bloemstuk. Het bloemstuk van het Hof komt altijd direct na de familie en
is als het ware het tweede bloemstuk. In de praktijk betekent dit dat dit bloemstuk aan het voeteneinde staat, voor de kist. In principe is dit de plaats, die het meest zal voorkomen. Een krans wordt
altijd op een standaard geplaatst.

De minuut stilte wordt bij een crematie altijd aan het einde van de plechtigheid gehouden; bij een
begrafenis heeft het de voorkeur om dit bij het graf te doen. Als de familie dit wenst kan er bij een
auladienst (begrafenis) voor worden gekozen om in de aula aan het einde van de plechtigheid de
minuut stilte in acht te nemen. Daarvoor is immers alles gezegd wat gezegd moet worden. Daarna
is het aan ieder voor zich om de overledene op zijn of haar eigen wijze te gedenken of te eren met
deze minuut stilte. Het komt weleens voor dat een spreker onverwacht vraagt om een minuut stilte.
In dat geval zou de eventueel later geplande minuut stilte kunnen vervallen.
Vanuit de traditie kende men voorheen één opdracht: ‘Heren/dames alstublieft’. Deze werd dan gegeven voor verschillende activiteiten. Bij de A van alstublieft verricht men tegelijkertijd de gewenste
handeling. Bij voorkeur gaf steeds de uitvaartbegeleider de opdracht. Het lopen begint door het
linker been voorwaarts te verplaatsen. Daarna worden de bewegingen van de uitvaartbegeleider
gevolgd. In de praktijk blijkt dat het gelijk beginnen bij de opdracht ‘alstublieft’ lastig uit te voeren
is. Daarom is het advies om ‘alstublieft’ te vervangen door ‘nu’. Het is eigentijdser en men kan veel
gemakkelijker tegelijk beginnen.

Bij exercitie denkt men vaak aan militairen. Toch
kennen we ook in een burgeromgeving vormen
van exercitie, bijvoorbeeld bij officiële bijeenkomsten en plechtigheden als Prinsjesdag en een
Staatsbezoek. De hoogwaardigheidsbekleders
lopen hierbij zoveel mogelijk gelijk in de pas.

Bovenstaand is het uitgangspunt. In de praktijk blijkt vaak dat de préséance (volgorde van belangrijkheid) lastig te bepalen is. Het is op dat moment niet duidelijk wie de bloemen aanbiedt en ook
Hoofdstuk 3 – Uitvaartprotocollen

Tijdens een uitvaart is er altijd één stiltemoment. Meestal gebeurt dat in de aula of bij het graf. Een
moment van stilte duurt altijd één minuut. Uitsluitend tijdens dodenherdenking op 4 mei komt
twee minuten stilte voor.

Exercitie

Er is geen verschil in het bloemenprotocol bij een begrafenis of een crematie. De placering is afhankelijk van de ruimte maar ook of er dragers zijn. Het kan daarom wenselijk zijn om voor de dragers
een looppad vrij te houden. Verplaats aan het einde van de plechtigheid hierbij geen bloemen als
dit niet direct nodig is. Het zou vertragen en de serene sfeer kunnen verstoren.

42

Moment van stilte

Hoofdstuk 3 – Uitvaartprotocollen

43

Uitvaartmedewerkers zijn vertrouwd met een basishouding waarbij de handen zijn gevouwen, voor
het lichaam. De linkerhand houdt de rechterhand vast. Deze houding toont echter geen open en
dienstbare uitstraling. Deze houding sluit als het ware alles af. De schouders hangen naar voren.

Een ander woord voor exercitie is ‘lichaamsbeweging’. In de exercitie is de uitvaartbegeleider
leidend. Hij geeft de bewegingsopdrachten (zie
bijlage Opdrachten). Bij de exercitie is het van belang dat alle handelingen synchroon en rustig
verlopen.
Bij de exercitie in de uitvaart gaat het om:
• Opdrachten die de uitvaartbegeleider geeft
aan bijvoorbeeld dragers (zie hoofdstuk verschillende functies bij een uitvaart, dragers)
• Bewegingen zoals het lopen en dragen van
de kist.
52

De nieuwe basishouding van uitvaartmedewerkers bij de exercitie is rechtop staand, benen gestrekt, hakken naast elkaar, voeten iets licht gespreid tot een smalle V-vorm. Het hoofd kijkt recht
vooruit. Voorkom telkens heen een weer kijken (het zogenaamde ‘vogeltjes kijken’). Let er hierbij
op dat de kin niet te hoog staat, maar ook niet te ver naar beneden. De stand van het hoofd is erg
belangrijk. De handen hangen hierbij naast het lichaam. Beide handen zijn in een vuist met de
duim ervoor, hangend precies op het midden van de bies van de broek.
Het lopen geschiedt ook rechtop. Lopen met gevouwen handen is niet langer gebruikelijk. De handen hangen stil naast het lichaam, ook tijdens het lopen. Eventueel mogen de armen heel licht heen
en weer bewegen.
Hoofdstuk 3 – Uitvaartprotocollen

Hoofdstuk 3 – Uitvaartprotocollen
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Tijdens de Uitvaart Vakbeurs 2016 introduceerde
UitvaartMedia het naslagwerk ‘Protocol en Etiquette rondom de uitvaart’. Auteur van dit unieke naslagwerk is Hans
Bleijerveld (directeur Bijzondere Uitvaarten bij Monuta).

Beatrix – biedt houvast, slaat vanuit de traditie een brug
naar modern protocol en is een must voor iedereen die
(professioneel) te maken heeft met het verzorgen van een
uitvaart.

In de uitvaartbranche wordt gewerkt met talloze protocollen die in de loop van de tijd ontstaan zijn. Maar wat is het
juiste protocol? Waarom doen we wat we doen en past dat
in deze tijd? Het ruim 170 pagina’s tellende naslagwerk beschrijft niet alleen tientallen protocollen en hoe ze ontstaan
zijn, maar geeft ook aan hoe ze kunnen worden toegepast.

Het boek kwam tot stand met medewerking van tientallen
deskundigen van zowel binnen de uitvaartbranche als daarbuiten.

Bestellen
Het boek kost € 39,95 (ex. btw en verzendkosten).

Het naslagwerk – met een voorwoord van Gilbert Monod de
Froideville, voormalig ceremoniemeester van H.M. Koningin

Bestellen via shop.uitvaartmedia.com

Postbus 80532 – 2508 GM Den Haag – T: 070 351 88 18 – info@uitvaartmedia.com – www.uitvaartprotocol.com

