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Plaats en datum: Nijmegen, dinsdag 16 september 2014 
 

Onderwerp:  reactie op uw uitzending van gisteren 
 
 
Geachte redactie, 
 
Wij hebben gisteren naar uw item over ons bedrijf gekeken. Wij merken op dat er 
diverse onjuistheden naar voren zijn gebracht, welke wij hierna kort benoemen. 
 
 In de vooraankondiging van uw programma sprak u over ‘marktonderzoek’. Wij 

houden ons niet bezig met marktonderzoek maar met zakelijke dienstverlening. In 
de titel van uw programma noemt u het ‘service’. In het programma zelf noemt u het 
wederom ‘marktonderzoek’ en later ‘een informatief gesprekje’. U wekt in alle 
gevallen de schijn dat wij onder een valse noemer onze zakelijke diensten verlenen. 
 

 U geeft in de uitzending aan dat de dienstverlening van Thanatos Uitvaartdiensten 
een veelbesproken onderwerp op het forum van TROS Radar is, waarmee u eraan 
voorbij gaat dat het aantal cliënten dat zich op het forum heeft gemeld nog geen 
vijftien is. De andere berichten zijn geplaatst door ‘reaguurders’ die in veel gevallen 
werkelijk geen idee hebben waarover zij schrijven. 

 
 In de vooraankondiging van uw programma op uw website gaf u aan dat het 

telefonische inventarisatiegesprek vijf minuten duurt. In de uitzending heeft u het 
over tien minuten. Dit is apert onjuist. In uw eigen uitzending bevestigen Mari en 
Ineke van R. dat het gesprek meer dan een halfuur heeft geduurd. 

 
 In het item wordt nogal badinerend gedaan over de Thanatos Uitvaartakte. U noemt 

deze onderhandse akte onder meer een ‘waardeloos stuk papier’ en een ‘papiertje’ 
en u maakt een vergelijking met ‘de achterzijde van een bierviltje’. Dit doet geen 
recht aan de schoonheid van en de inhoud van de Thanatos Uitvaartakte. Ook 
vergelijkt u onze dienst ten onrechte met gratis door consumenten in te vullen 
online formulieren (zie onze vorige brief). 

 
 In uw studio zat onder meer mevrouw Van Oostrom, de woordvoerder van de 

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Vooropgesteld, het is vanuit economisch 
perspectief begrijpelijk dat mevrouw Van Oostrom het opneemt voor het notariaat 
daar Thanatos een laagdrempelig en minder juridisch alternatief biedt voor het bij 
de notaris vastleggen van de uitvaartwensen. Mevrouw Van Oostrom geeft hierbij 
helaas volstrekt ten onrechte aan dat de Thanatos Uitvaartakte geen juridische of 
wettelijke status heeft. Volgens artikel 18 van de Wet op de Lijkbezorging ‘geschiedt 
de lijkbezorging volgens de wens of de vermoedelijke wens van de overledene’. Dit 
staat nog los van het praktisch nut van de akte (zie onze vorige brief). 
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 Later geeft mevrouw Van Oostrom juist aan dat het goed is om de uitvaartwensen 
op een andere wijze dan in een testament vast te leggen omdat ‘het testament vaak 
pas boven water komt als de uitvaart al achter de rug is’. Zij adviseert om ‘je 
uitvaartwensen te leggen bij de spullen die het eerste gevonden worden na een 
overlijden’ (wij nemen aan dat verzekeringsbescheiden hieronder vallen). Dit pleit 
in onze beleving vóór ons concept, te meer daar wij onze cliënten en leden altijd 
aanraden om de Thanatos Uitvaartakte bij hun verzekeringspolis(sen) te bewaren. 
Die voor de hand liggende conclusie trekt TROS Radar echter niet. 

 
 In uw uitzending geeft u volstrekt ten onrechte aan dat onze samenwerking met 

EDR Works, onze vaste incassopartner, op basis van deze kwestie, door EDR Works 
is beëindigd. Hiervan is géén sprake. Het standpunt van EDR Works is als volgt: ‘Als 
Thanatos/Vollebregt fouten heeft gemaakt, dan corrigeert zij deze fouten. En als 
Thanatos/Vollebregt geen fouten heeft gemaakt, dan legt zij voortaan de zaken 
beter uit.’ Het is onjuist dat EDR Works lopende incasso-opdrachten stopt. 

 
 U geeft aan dat partijen zoals Thanatos/Vollebregt de (verzadigde) uitvaart- en 

uitvaartverzekeringsmarkt proberen ‘op te rekken’ door mensen aanvullend te 
verzekeren of hun verzekeringen over te sluiten. U wekt de indruk dat dit een 
slechte zaak is. Dit is, mits goed uitgevoerd, echter zeer in het belang van veel 
consumenten. Bijverzekeren is geen overbodige luxe daar de uitvaartkosten in ons 
land aanzienlijk zijn gestegen in de afgelopen decennia. Oversluiten loont ook zeer 
vaak, vooral omdat er sinds 2013 sprake is van een wettelijk provisieverbod, 
waardoor de provisiecomponent uit de premies van uitvaartverzekeringen gehaald 
kan worden. Daarnaast zijn de tarieven in positieve zin aangepast aan de 
toegenomen levensverwachtingen. 

 
Voorts verdient het opmerking dat wij verbaasd zijn over het feit dat de heer Bondam 
namens Axent Nabestaandenzorg N.V. commentaar geeft, terwijl Axent tegenover ons 
meer dan eens schriftelijk heeft verklaard zich volstrekt neutraal op te zullen stellen ten 
aanzien van deze kwestie. Wij zullen hierover met Axent het gesprek aangaan. 
 
Ook valt het ons op dat TROS Radar het nogal op de man speelt. U spreekt in veel 
gevallen over onze directeur de heer Vollebregt in plaats van ons bedrijf als entiteit te 
noemen. Vooral de volgende passage is hier een goed voorbeeld van. De interviewer legt 
mensen op suggestieve wijze de woorden in de mond en de passage getuigt bovendien 
ontegenzeggelijk van je reinste stemmingmakerij en van twijfelachtige journalistiek. 
 
Interviewer: ‘Dus hij (de directeur van Vollebregt) weet waar uw portemonnee ligt?’ 
Patrick D.: ‘Ja’ 
Interviewer: ‘En kan er vervolgens gewoon geld uithalen?’ 
Patrick D.: ‘Ja, hij laat iemand anders er vervolgens geld uithalen. Zo is het ook nog eens. Hij heeft het zelf niet 
eruit gehaald.’ 

 
Tot slot, wij betreuren het ten zeerste dat u (fragmenten uit) onze brief van gisteren niet 
heeft getoond en/of besproken in uw item. Hiermee bent u ten onrechte voorbij gegaan 
aan uw journalistieke plicht van hoor en wederhoor. Wij zullen hier in beginsel geen 
actie op ondernemen, maar wij willen het u in ieder geval melden met deze brief. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Thanatos Uitvaartdiensten 
de directie 


