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SERENI GAAT VOOR SCHAALVERGROTING IN BEGRAFENISSECTOR

‘De toekomst behoort toe
aan de ketens’
De wegenbouwfamilie Verhaeren investeert fors in de be
grafenissector. Dit jaar komen er verschillende vestigin
gen bij, verenigd in de keten Sereni. ‘Schaalvergroting is
het ordewoord’.

De begrafeniswereld kan enige vernieuwing gebruiken. In Nederland wordt de kist steeds vaker gedragen door
vrouwen.  © Erik van 't Woud/hh

Vlaamse kistenbouwer Funico
neemt Nederlandse nummer
twee over
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VAN ONZE REDACTEUR  PASCAL DENDOOVEN

Verhaeren was tot nu toe vooral bekend als de familie achter Viabuild,
een specialist in wegenbouw en afbraakwerken. Bij Viabuild hebben Michel Ver-
haeren en zijn broer, sinds de uitstap van Gimv, de helft van de aandelen naast de
familie Deckx. Later maakte Verhaeren ook naam met een poging om samen met
Marc Coucke het Leuvense technologiebedrijf Option vlot te trekken.

Net zoals Verhaeren met Viabuild via overnames een top drie-speler uitbouwde,
mikt de familie nu in de begrafeniswereld op schaalvergroting via de keten Sereni.
‘We zijn met verschillende begrafenisondernemers in gesprek om zich bij ons aan
te sluiten’, zegt Michel Verhaeren. Zijn family office Vermec is met 40 procent van
de aandelen de grootste aandeelhouder van Sereni.

Verhaeren was al enkele jaren geleden overtuigd dat er ruimte was voor consoli-
datie in de zeer verdeelde sector van de begrafenisondernemers. Hij sprak met ver-
schillende ondernemers voor hij in april 2016, samen met begrafenisondernemer
Bruno Quirijnen, de keten Sereni lanceerde. Ook Amaury Hendrickx (ex-Merrill
Lynch), een vroegere studiegenoot van Verhaeren, werd bij het initiatief betrokken.

Geen leven

‘We zijn geen verkoper van verzekeringen, die ook een
operationele uitvaarttak heeft’
BRUNO QUIRIJNEN 

Co-oprichter Sereni over concurrent Dela

Sereni startte met Quirijnen in Brasschaat en overtuigde al een zestal begrafenison-
dernemers hun bedrijf te verkopen. Daardoor is de keten ondertussen goed voor
acht vestigingen. De verkopende partijen zijn vaak begrafenisondernemers die geen
opvolging hebben. ‘De kinderen van begrafenisondernemers zijn vaak niet geïnte-
resseerd om het beroep verder te zetten. Als kleine begrafenisondernemer moet je
elke dag beschikbaar zijn, je hebt geen tijd voor vrije weekends of vakantie’, zegt
Michel Verhaeren.

In nog andere gevallen zien de begrafenisondernemers op tegen onvermijdelijke
investeringen. Door de ontkerkelijking moeten ze zelf aula’s ter beschikking stellen
waar de ceremonie kan plaatsvinden. Dat kost veel geld.

Maar ook begrafenisondernemers die mee willen timmeren aan expansie zonder
alles zelf te willen doen, zijn geïnteresseerd, zegt Bruno Quirijnen.

Het model doet sterk denken aan wat de tandartsketens Dentius en Benedenti in
de markt van tandverzorging neerzetten. Beiden kopen groepspraktijken op en
werken aan ketenvorming (DS 4 juni 2016). Opvallend is dat financier Amaury
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Hendrickx destijds met Benedenti aan het praten was over ketenvorming, maar
even later opdook als co-investeerder van Dentius, dat startte met een gelijkaardig
concept.

De uitrol in de tandartssector gaat vrij snel. En ook Sereni kan rekenen op be-
langstelling. ‘We zien heel wat belangstelling. Ik verwacht dat we tegen april, dan
bestaan we twee jaar, zullen verdubbelen in omvang’, zegt Quirijnen. Sereni is in
gesprek met verschillende begrafenisondernemers om hun bedrijf over te laten, en
eventueel een belang in een coöperatieve structuur te nemen.

De Belgische sector van uitvaartbedrijven is tot nu toe erg versnipperd en telt
zo’n 800 begrafenisondernemers. Alleen de Nederlandse groep Dela, die de ver-
koop van verzekeringen combineert met de organisatie van uitvaarten, is een grote
speler met 64 uitvaartcentra en vier crematoria. Dela zou een marktaandeel hebben
van 12 à 13 procent. Verhaeren ziet ruimte voor een stevige nummer twee die in de
buurt van Dela komt.

Moderniseren

‘Ons model is ondernemingsgericht’, zegt Bart Houben, investeringsmanager bij
Vermec en ex-Gimv. ‘De begrafenisondernemer krijgt een grote autonomie. Wij
bieden een aantal centrale diensten.’ Behalve administratie en IT gaat het ook over
commerciële diensten zoals fotoshopping en ondersteuning bij het drukwerk.

Quirijnen, voorzitter van de beroepsvereniging Uitvaartunie Vlaanderen, ziet ook
ruimte om de sector die hij al dertig jaar kent, te moderniseren. ‘We willen het ge-
beuren af van het klassieke rokkostuum en de grote Amerikaanse auto’s’, zegt hij.
‘Wij willen het hele uitvaartgebeuren toegankelijker maken.’

Zowel auto’s als kleding kunnen minder bombastisch, vindt hij. Quirijnen zegt
dat er ook ruimte is voor nieuwe manieren om afscheid te nemen.

Sereni is momenteel actief in de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brus-
sel. Uitbreiding in West-Vlaanderen, Limburg en Brussel staat op de agenda. ‘De
volgende stap is dan Wallonië.’

Komende maand opent de uitvaartspeler ook twee nieuwe eigen vestigingen. Eén
op het Antwerps Eilandje en één in Muizen (ten zuiden van Mechelen).

Vlaamse kistenbouwer Funico neemt Nederlandse num
mer twee over

Funico, de grootste Belgische fabrikant van lijkkisten, heeft de Nederlandse groep Bogra
overgenomen. Bogra is met een jaarproductie van circa 50.000 lijkkisten de nummer twee in
Nederland. Een markt van 150.000 uitvaarten per jaar.



Funico is onderdeel van het investeringsfonds Down2Earth rond onder anderen Alain Kep-
pens en Ivo Marechal en produceert 80.000 kisten op jaarbasis. Via Bogra komt het in de
Europese top vijf. Funico kocht Bogra afgelopen maand uit een faillissement.
Bogra was onderdeel van het uitvaartimperium van de familie Arno en Linda Damhuis, die
ook in de branche actief waren met dienstenbedrijven zoals Rouwservice Rijnmond en
Drechtsteden. Dat zijn bedrijven die uitvaartdiensten aanbieden voor onafhankelijke begra-
fenisondernemers. In België hebben begrafenisondernemers meestal zelf het benodigd ma-
terieel (kostuums, auto’s, een aula) voor het organiseren van een uitvaart. In Nederland zijn
er veel tussenpersonen die het eigenlijke werk uitbesteden.
De redenen voor het faillissement van de familie Damhuis zijn onduidelijk. Duidelijk is dat
er minder geld aan kisten wordt gegeven, waardoor schaalvergroting nodig is. Na het faillis-
sement doken berichten op dat Bogra de pensioengelden voor het personeel al anderhalf jaar
lang niet had doorgestort en dat bedrijf en familie heel wat schulden hadden. (pdd)


