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BERICHT 
5 juni 2020 
 
 

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in het crematorium - aanvullend 
bericht #7 
 
 
Beste uitvaartondernemer 
 
 
Aansluitend op de besluiten uitgevaardigd door de nationale, regionale en stedelijke overheden ter 
bestrijding van de verspreiding van het coronavirus willen wij u met dit bericht concreet informeren 
over de bijkomende maatregelen die van toepassing zullen zijn in onze crematoria. 
 
Zowel de uitvaartondernemingen als de crematoria worden beschouwd als essentiële diensten 
waarvoor uitzonderingen gelden op het algemeen scholingsverbod. 
 
Een crematorium is bij uitstek een plaats waar veel mensen bij elkaar komen. Wij willen uiteraard alles 
in het werk stellen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, waardoor wij genoodzaakt 
zijn een aantal bijkomende maatregelen door te voeren. Afhankelijk van de verdere evolutie van de 
corona-crisis kan het zijn dat wij aanvullende of nieuwe maatregelen moeten nemen, maar daarover 
zullen wij u dan zo snel als mogelijk informeren. 
 
Hieronder vindt u de maatregelen die minstens tot en met 30 juni 2020 van toepassing zijn in alle 
crematoria van PONTES (behoudens de uitzondering hieronder vermeld). 
 
 
1. Crematies 
 
De uitvoering van de crematies blijft verzekerd zonder beperkende maatregelen, d.w.z. dat u op de 
gebruikelijke tijdstippen bij ons terecht kan voor een crematie, het afleveren van lijkkisten en het 
afhalen van asurnen. 
 
Indien u geconfronteerd wordt met een overleden coronapatiënt of er een vermoeden van besmetting 
bestaat en de familie opteert voor een crematie, dan gelden voor de uitvaartondernemers de 
voorschriften van het Vlaams Crisiscentrum. 
Specifiek voor het crematorium zijn de volgende voorschriften van toepassing: 

a) bij zowel de digitale als telefonische reservatie van de crematie moet uitdrukkelijk vermeld 
worden dat het gaat om een (vermoedelijke) coronapatiënt; 
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b) de levering van lijkkisten met (vermoedelijke) coronapatiënten kan alleen wanneer ook de 
toelating tot crematie wordt meegeleverd of beschikbaar is; 

c) eventuele implantaten zoals pacemakers en pijnpompen dienen nog steeds op voorhand 
verwijderd te worden; 

d) de overledene moet in een lijkzak in de lijkkist geplaatst worden; 
e) de overleden coronapatiënten worden bij voorrang en zo snel mogelijk gecremeerd; 
f) een invoer met familie is - na afspraak - nog steeds mogelijk voor zover er maximum 5 personen 

bij aanwezig zijn. 
 
In eerdere berichten maakten wij reeds bekend dat voorlopig en tijdens de duur van de corona-
maatregelen de toeslag voor een crematie op zaterdag niet verschuldigd is. Deze maatregel wordt 
opgeheven en de toeslag zal terug in rekening worden gebracht voor crematies vanaf 13 juni 2020. 
 
Indien de planning doorheen de week dermate vol geboekt is, zullen wij het initiatief nemen om 
bijkomende sloten te voorzien en/of op zaterdag in alle crematoria te werken. Dit wordt week per week 
beoordeeld. Door de daling van het aantal (corona-)crematies is dit voorlopig niet meer nodig en wordt 
er alleen in Turnhout en Lommel op zaterdag gecremeerd. 
 
Nieuwe en afwijkende maatregel i.v.m. de procedure voor het aanvragen van een toelating tot crematie 
en het vervoer van overledenen! 
 
De Vlaamse Regering heeft beslist om de 2e controle door een geneesheer bij crematie tijdelijk op te 
schorten in bepaalde gevallen. Dit moet toelaten dat de capaciteit aan huisartsen maximaal wordt 
ingezet voor de bestrijding van de pandemie.  
 
In welke gevallen? 
 
Enkel in de volgende 2 gevallen zal deze extra controle niet meer nodig zijn: 
 

1° als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis; 
2° als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis en de behandelende geneesheer of de 

geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan covid-19. 
 
Vervoer van overledenen: de Vlaamse Regering besliste eveneens dat het tijdelijk toegelaten is om 
meerdere niet-gecremeerde overledenen gezamenlijk te vervoeren. 
 
Wanneer gaat dit in? 
 
Deze regeling gaat in vanaf 1 april 2020. 
 
Deze regeling is tijdelijk en geldt tot het einde van de civiele noodsituatie. Door de Vlaamse Regering is 
deze voorlopig vastgesteld op 120 dagen, zijnde dus tot 17 juli 2020. 
 
 
2. Afscheidsplechtigheden 
 
Het reserveren van de aula’s voor het organiseren van een afscheidsplechtigheid blijft - ondanks het 
samenscholingsverbod - mogelijk, maar hier gelden wel beperkende maatregelen: 

- een afscheidsplechtigheid kan terug in een ruimere kring worden georganiseerd, d.w.z. dat 
er vanaf 8 juni maximum 100 personen kunnen worden toegelaten en vanaf 1 juli wordt 
dit aantal opgetrokken tot maximum 200 personen; 
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- de veiligheidsregels inzake sociale afstand blijven evenwel onverkort van toepassing; als dit 
niet mogelijk is, is het dragen van een mondmasker verplicht; door de afstandsregels 
betekent dit dat we de volgende aantallen kunnen hanteren voor onze aula’s: 

▪ aula Aster (Antwerpen): 50 personen 
▪ aula Chrysant (Antwerpen): 100 personen 
▪ aula crematorium Turnhout: 100 personen 
▪ aula crematorium Lommel: 100 personen 

- zowel voor u, de bezoekers als voor onze medewerkers zijn de regels inzake sociale afstand 
cruciaal en deze moeten strikt gerespecteerd worden; we vragen uw actieve medewerking 
om mensen op voldoende afstand van elkaar te plaatsen; we behouden ons het recht voor 
de afscheidsplechtigheid niet te laten starten of zelfs te annuleren als deze regels niet 
worden gerespecteerd; 

- voor de goede orde herhalen we hier de regels inzake social distancing: 
o er mogen geen handen, kussen of knuffels gegeven worden; 
o wees aandachtig voor mensen die tot risicogroepen behoren (ouderen, hart-, 

long- en nierpatiënten, diabetici, personen met een verzwakt 
immuunsysteem); 

o bewaar voldoende afstand, behoudens voor mensen van hetzelfde gezin, 
kinderen jonger dan 12 jaar en mensen die tot de uitgebreide ‘bubbel’ behoren; 

o vermijd contact met personen met ziektesymptomen; 
- er kan niet worden gecondoleerd om persoonlijke contacten te vermijden; 
- de rouwkaartjes worden niet uitgedeeld maar klaar gelegd zodat de aanwezigen zelf hun 

exemplaar kunnen nemen; 
- iedereen moet voldoende de nodige hygiëne-maatregelen in acht nemen; 
- we vragen met aandrang om deze maatregelen kenbaar te maken aan de families waarvoor 

u een uitvaart verzorgt zodat betwistingen daarover voorafgaand aan de 
afscheidsplechtigheid kunnen worden vermeden; 

- van de uitvaartondernemer verwachten wij dat hij deze regels herhaalt voor de aanvang 
van de afscheidsplechtigheid of u kan dat aan onze onthaalmedewerkers vragen. 

 
 
3. Rouwmaaltijden 
 
Ondanks de voor de horeca-sector aangekondigde versoepelingen van de corona-maatregelen staat het 
Vlaams Crisiscentrum nog niet toe dat er na een afscheidsdienst een rouwmaaltijd of receptie mag 
aangeboden worden. Dit kan ten vroegste vanaf 1 juli 2020. 
 
Om die reden zal het dus niet mogelijk zijn om reeds uitvaartmaaltijden te reserveren. 
 
 
4. Tot slot 
 
Voor bijkomende vragen en informatie kan u contact opnemen met de diensten van het crematorium 
op het telefoonnummer 03 828 95 60 of via e-mail (info@pontes.be).  
 
 
 
Antwerpen, 5 juni 2020 
 
 
Tom Wustenberghs 
algemeen directeur 


