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FINANCIEEL STATUUT  
Voor verenigingen direct of indirect aangesloten bij NARDUS.  
Het doel van het financieel statuut is te waarborgen dat verenigingen direct of indirect 
aangesloten bij de NARDUS te allen tijde haar financiële verplichting jegens haar leden nakomt.  
 
Financieel Reglement.  
Het Financieel Reglement bevat de volgende bepalingen:  

 Minstens elke 3 jaar wordt een actuarieel rapport opgesteld gecertificeerd door een 
Actuaris AG.  

 De in het Actuarieel Rapport opgenomen aanwezige voorziening aangevuld met het 
aanwezig vermogen en verminderd met het solvabiliteitsvermogen dient minimaal gelijk 
te zijn aan 100% van de actuariële voorzieningen.  

 Voor het benodigde solvabiliteitsvermogen wordt gestreefd naar een dekkingsgraad in 
de range van 105% tot 125%. Dit ook afhankelijk van de financiële risico’s van de 
Uitvaartvereniging.  

 Het aanwezig vermogen en vereiste solvabiliteit wordt niet risicovol belegd .  

 Ten aanzien van derden geldt een meldingsplicht  
 
Financieel Plan  
Het financieel plan voorziet in een procedure waarin de verenigingen aan het Financieel 
Reglement gaan voldoen.  

- Door elke vereniging wordt een actuarieel rapport opgesteld dan wel aangeleverd mits 
niet ouder dan 2 jaar en gecertificeerd door een Actuaris AG volgens bijlage II.  
In samenspraak met de vereniging en de actuaris AG van de vereniging en de actuaris 
AG wordt vastgesteld in welke mate en op welke wijze nog aan het Financieel 
Reglement dient te worden voldaan. Daartoe geldt het volgende tijdsbestek:  

- Het solvabiliteitsvermogen dient binnen 2 jaar aanwezig te zijn maar in het eerste jaar na 
vaststelling reeds 75 %.  

- De opbouw van de aanwezige voorzieningen verminderd met het solvabiliteitsvermogen 
heeft de volgende doelstelling :  
in het 1e jaar. 15 %  
in het 2e jaar. 35 %  
in het 3e jaar. 60 %  
in het 4e jaar. 75 %  
in het 5e jaar. 90 %  

In deze fase wordt elk jaar een overzicht van het belegd vermogen ingediend volgens bijlage I 
en een actuarieel verslag opgesteld volgens bijlage II.  
 
Geheimhouding De informatie van de verenigingen worden onder strikte geheimhouding 
verwerkt dan wel bewaard en zal nooit aan derden worden verstrekt tenzij dit in het belang en 
met goedkeuring is van de vereniging en van NARDUS.  
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Inwerkingtrede  

Het Financieel Statuut is inwerking getreden met ingang van 1 januari 2014 en vervangt het 

vorig Financieel statuut.  

 

Invulformulier Overzicht Belegd Vermogen  

Vereniging :  

Straat :  

Postcode :  

Woonplaats :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      bedragen in EUR 1 ,-  

 

Vermogen einde boekjaar  

Bedrijfsmiddelen 1)     EUR...............  

Deelnemingen     EUR...............  

Onroerende goederen    EUR ...............  

Hypothecaire leningen    EUR...............  

Leningen op schuldbekentenis   EUR ...............  

Aandelen      EUR...............  

Obligaties      EUR...............  

Deposito's bij geldinstellingen   EUR...............  

Overige beleggingen/gelden    EUR...............  

Kas, Bank     EUR ...............  

      -----------------  

Totaal Vermogen     EUR ...............  

 

 

1) indien Aula opstellen taxatie waarde en laatste taxatiedatum  
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Voorziening verenigingsverplichting  

 

Vereniging :  

Straat :  

Postcode :  

Woonplaats :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PEILDATUM XX-XX-20XX  

      Bedragen in EUR   

Totaal actuariële voorziening  

Actuariële Voorziening Mannen   EUR .........  

Actuariële Voorziening Vrouwen   EUR ........  

Totaal      EUR ........  

Totaal negatieve voorziening  

Negatieve Voorziening Mannen   EUR.........  

Negatieve Voorziening Vrouwen   EUR…….  

Totaal       EUR..........  

 

Negatieve voorziening op nul gesteld :  J / N  

% op nulstelling : X %  

Contributiesysteem     Leeftijdsafhankelijk J / N  

 

Overzicht grondslagen :  

- GBM tafel :  

- GBV tafel.  

- Leeftijdsterugstelling  mannen. . . . . . Jaar  

    vrouwen. ....... Jaar  

- intrestvoet :  

- indexering :  

Actuarieel Rapport opgesteld door:  

naam Actuaris AG 


