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Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen om het
coronavirus in te dammen, hebben enorme gevolgen voor ons land. En ik zie die
gevolgen ook voor u die zich inzet voor een waardige en respectvolle uitvaart.

Door de uitbraak van het coronavirus nam het aantal overledenen in een aantal
regie's fors toe. Dat vergde een stevige extra inspanning van u. Daarnaast bracht
het virus ook zorgen over uw eigen veiligheid, die van uw collega's en uw
naasten.

De maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om de corona-crisis te
bestrijden hebben gevolgen gehad voor de wijze waarop u uw werk kunt doen. Ik
denk daarbij bijvoorbeeld aan het begrenzen van het aantal aanwezigen, het
houden van afstand bij uitvaarten en zelfs gevallen waarbij persoonlijk afscheid
nemen niet meer mogelijk was. Dat trekt een zware wissel op mensen, zowel op
nabestaanden als op u. Het niet kunnen organiseren van een uitvaart die de
overledene en de nabestaanden voor ogen hadden is een tragiek die ook u heeft
geraakt.

De afgelopen tijd hebt u een enorme inzet, professionaliteit, creativiteit en
flexibiliteit laten zien. Onder deze veeleisende omstandigheden was het dankzij u
mogelijk een zo waardig mogelijk afscheid te realiseren. Daar heb ik veel
waardering voor en daarvoor bedank ik u. Wanneer dat nodig is en waar dat kan
zai ik u ondersteunen. Ook blijf ik u zoveel mogelijk duidelijkheid bieden over de
maatregelen van het kabinet, onder andere via
httos://www.riiksoverheid.nl/onderwerDen/coronavirus-covid-19/uitvaarten. Ik

hoop dat u uw belangrijke werk kan en wilt blijven voortzetten en wens u daarbij
alle goeds.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K. Ollengr
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