
Jaarverslag Nardus 2011       
 
1. Nardus 
 
NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten 
uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in economische- en 
maatschappelijke- als in politieke zin. NARDUS behartigt de belangen van ongeveer 1 
miljoen landgenoten, gebundeld in 7 uitvaartorganisatieverbanden (samen goed voor bijna 
500 uitvaartverenigingen) en 13 individueel aangesloten uitvaartorganisaties. 
 
2. Leden 
 
Nardus telde in 2011 20 aangesloten leden, waarvan 6 regionale koepelorganisaties, één 
landelijke koepelorganisatie en 13 rechtstreeks bij Nardus aangesloten verengingen. 
 
De koepel FKB heeft haar lidmaatschap met ingang van 01-01-2012 opgezegd, evenals DLE 
Drachten. 
 
3. Bestuur 
 
Op 1 januari 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 Peter Buisman, voorzitter 

 Jan R. de Jong, vicevoorzitter 

 Sjaak den Hollander, secretaris 

 Sinus Zuidema,  

 Leen van Loosen, organisatie 

 Albert Berends, penningmeester 

 Jan Beumer, identiteit en kadervorming 

 Sjef van de Wiel, wet- en regelgeving. 
 
De heer Van de Wiel heeft in maart te kennen gegeven zijn bestuursfunctie voortijdig te 
beëindigen. Besloten is deze plaats voorlopig niet op te vullen. 
 
In de novembervergadering heeft de heer Den Hollander zich teruggetrokken als bestuurslid. 
Mede vanwege het feit dat de FKB voornemens was het lidmaatschap met ingang van 2012 
te beëindigen. Ook deze plaats wordt voorlopig niet opgevuld. De bestuurstaken zijn 
onderling verdeeld. In de novembervergadering is een  aantal leden gevraagd te kijken naar 
de structuur en toekomst van Nardus. Deze groep zal met een voorstel  komen in de 
ledenvergadering van juni 2012. In afwachting van dit voorstel is besloten het bestuur op dit 
moment niet aan te vullen. 
 
De heer Zuidema in de novembervergadering afgetreden, conform eerder gemaakte 
afspraken. Zijn penningmeesterstaak was per 1-1-2011 al overgenomen door Albert 
Berends. 
 
Het bestuur heeft in 2011 8 keer vergaderd op de locatie Landhotel Bosoord te Loenen. 
 
Op 31 december 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 Peter Buisman, voorzitter 

 Jan R. de Jong, vicevoorzitter en externe communicatie 

 Leen van Loosen, secretaris en organisatie 

 Albert Berends, penningmeester 

 Jan Beumer, identiteit en kadervorming 



Wet- en regelgeving wordt door verschillende bestuursleden opgepakt, afhankelijk van het 
onderwerp.  
 
4. Verenigingsbureau 
 
Het bestuur wordt ondersteund door het verenigingsbureau dat is gevestigd in Loenen en 
wordt verzorgd door officemanager mevrouw Syta Hammink. In 2011 is het kantoor 
verplaatst in hetzelfde pand, waardoor er meer ruimte is, ook voor vergaderingen met 
meerdere personen. Syta werkt gemiddeld 12,5 uur per week voor Nardus.  In de loop van 
2011 is besloten de bestuursvergaderingen vanaf 2012 ook te houden in het 
verenigingskantoor. Hierdoor worden externe kosten van zaalhuur etc. uitgespaard. 
 
5. Commissies 
 
Het bestuur wordt ondersteund door de Wft-commissie, de financiële commissie en de 
commissie NAR-AR. Aan elke commissie is een bestuurslid gekoppeld. Deze maakt geen 
deel uit van de commissie. De koppeling bestuur-commissies is per 31 december 2011 
verdeelt over Peter Buisman (Wft) en Albert Berends (NAR-AR en financiële commissies). 
 
De commissies zijn in 2011 gemiddeld 2 maal bijeengeweest en rapporteren hun 
bevindingen en adviezen aan het Nardus-bestuur. Vergaderverslagen moeten binnen  
14 dagen voor het bestuur beschikbaar zijn. 
 
Daarnaast zijn er 2 commissies, die namens Nardus externe coördinatie en overleg voor hun 
rekening nemen, de CAO-commissie (over CAO-Uitvaartzorg) en de 
Vermogensbeheercommissie (Contract met vermogensbeheerder Schretlen). 
In de CAO-Commissie is de heer Jan R. de Jong namens het bestuur vertegenwoordigd. De 
heer Jan Beumer is hiervoor de tweede man. In 2011 is weer overleg geweest om te komen 
tot een nieuwe CAO voor de uitvaartbranche. Hiervoor hebben alle leden een enquête 
ontvangen t.b.v. de algemeen verbindend verklaring van het Ministerie, verzorgd door MKB 
Nederland. Zij ondersteunen ook de CAO tafel.  
 
De voorheen separate vermogensbeheercommissie is in 2011 ondergebracht bij de Wft-
commissie. Peter Buisman heeft in 2011 de contacten onderhouden met Schretlen. 
 
6. Financiën 
 
De jaarrekening 2011 toont een saldo van ca. 22.000,- 
De federatie Noord-Holland heeft met ingang van 2011 het lidmaatschap opgezegd. De 
Algemene Vergadering is in het voorjaar akkoord gegaan met een dienovereenkomstig 
aangepaste begroting 2011. De Algemene Vergadering is in het najaar akkoord gegaan met 
een nieuwe structuur voor de contributieberekening. 
 
De ex-leden vanuit Noord-Holland zijn uitgenodigd rechtstreeks lid van Nardus te worden, 
daartoe is Nardus actief gewest op de beurs in Alkmaar.  Er zijn drie verenigingen vanuit 
Noord-Holland rechtstreeks lid van Nardus geworden. 
 
7. Communicatie met de achterban. 
 
Op 2 april heeft het bestuur een strategiedag georganiseerd met de leden. Aan de hand van 
een aantal stellingen werden de leden uitgenodigd een aantal belangrijke issues vorm te 
geven:  
 
De conclusies: 
 



 

 Verzekeringmaatschappijen die lid zouden willen worden van Nardus, maar die geen 
duidelijke doelstelling hebben om te functioneren zonder winstoogmerk, , worden niet 
aangenomen. 

 ZZP’ers zijn de luis in de pels van de grote uitvaartorganisaties. Zou je deze lid 
kunnen maken van Nardus? ZZP’ers die al werken voor uitvaartverenigingen zouden 
wel kunnen, maar vrije ZZP’ers zijn niet welkom is de mening van Peter Knijn (FKB) 
zoals hij de meningen op de strategiedag in herinnering heeft. Hier moeten dus 
betere definities voor komen, aldus Peter Buisman.  

 Toezicht Nardus. Streven naar kwaliteit en transparantie door middel van 
zelfregulering. Hierover is de overgrote meerderheid het mee eens. 

 
Op 28 juni er een vergelijkbare bijeenkomst geweest met afgevaardigden van de Wft-
verenigingen.  
 
Het Nardusblad en de Nardus website zijn de belangrijkste operationele 
communicatiemiddelen met de achterban. In de loop van 2011 hebben alle secretariaten een 
inlognaam en inlogcode ontvangen. Achter de inlog vindt men informatie over de menukaart. 
Hierin staat wat Nardus heeft geregeld voor haar leden. Daarnaast vindt men 
verenigingsinformatie, zoals de gedragscode en wat men hiervoor moet doen. Voor de inlog 
staat informatie die bedoeld is voor geïnteresseerden, potentiële leden, etc. 
 
In december heeft Syta Hammink de redactie van het Nardusblad op zich genomen. Het blad 
is meer informerend geworden en er wordt meer verwezen naar informatie op de website. De 
website wordt steeds meer als communicatiemiddel gebruikt. Er wordt regelmatig nieuws op 
de website geplaatst. Ook kan men achter de inlog gebruik maken van het forum. Hierop kan 
een stelling of vraag worden geplaatst. Leden kunnen hierop reageren. Het bestuur van 
Nardus hoopt dat dit in de loop van 2012 meer gaat leven bij de leden.  
 
Het bestuur blijft ervan overtuigd dat zij zich regelmatig bij de leden moeten laten zien. 
Daarom worden de ledenvergaderingen van de leden door een vertegenwoordiger van het 
bestuur bezocht. Met de rechtstreekse leden wordt enkele keren per jaar contact gezocht om 
te horen wat er leeft. Elk bestuurslid heeft een lid toegewezen gekregen. Deze verdeling 
staat op de website, zodat ook leden snel hun contactpersoon kunnen vinden. 
 
 
8. Governance 
 
De juridische verbintenissen tussen Nardus en haar leden is geregeld in de statuten en 
reglementen. In 2011 zijn daarop geen wijzigingen aangebracht. De in hoofdstuk 3 
genoemde afvaardiging van de ledenvergadering zal zich onder meer buigen over de 
structuur van Nardus en in 2012 de Algemene Vergadering adviseren in hoeverre 
aanpassingen gewenst zijn in de huidige governance. 
 
In de Ledenvergadering zijn de stappen goedgekeurd waardoor direct en indirect bij  Nardus 
aangesloten uitvaartverenigingen straks zich in gezamenlijkheid conformeren aan de 
gedragscode uitvaartzorg (invoering in 2012) en/of de gedragscode uitvaartfinanciering 
(voorstellen in 2012).  
 
In 2011 is het onderwerp belangenverstrengeling in de operationele uitvoering aan de orde 
geweest. Het bestuur heeft daarin gekozen voor een praktische oplossing. Het bestuur gaat 
er vanuit dat de Algemene Vergadering in 2012, onder meer door de bevindingen van de 
eerder genoemde afvaardiging van de ledenvergadering, tot structurele oplossingen kan 
komen.   
 



9. Activiteiten, onderwerpen en andere resultaten in 2011 
 
In 2011 is de overeenkomst met de Stichting Geschillen Commissie beëindigd. Met ingang 
van 2012 vallen alle leden onder de Ombudsman (SKU). Dit betekent dat de algemene 
voorwaarden van alle aangesloten organisaties moeten worden aangepast. De leden zijn 
hiervan in het najaar van 2011 op de hoogte gesteld. Het blijft mogelijk het standaard 
opnameformulier, voorzien van de algemene voorwaarden, te bestellen via het 
verenigingsbureau.  
 
Ook is tijdens de Algemene Vergadering de gedragscode voor de uitvaartzorg aangenomen. 
In de loop van 2012 moeten de paragrafen 1 tot en met 7 worden ingevoerd. Paragraaf 8 
wordt in 2013  gerealiseerd. De gedragscode moet worden geïmplementeerd in de 
verenigingen. Het bestuur van Nardus zal de leden hierbij (via de koepels) ondersteunen. 
  
Op 1 oktober 2011 is de CAO voor de uitvaartzorg verlopen. Dit betekent dat in 2011 de 
onderhandelingen weer zijn geweest. De werkgevers zijn tevreden over het resultaat. De 
CAO loopt tot 1 oktober 2012. Het wachten is nog op de algemeen verbindend verklaring 
(AVV). 
 
Er is in 2011 wederom intensief contact geweest met De Nederlandsche Bank en het 
Ministerie van Financiën over de inrichting van Solvency II Basic. De Wft-commissie en het 
Nardusbestuur hebben schriftelijk en mondeling voorstellen gedaan aan het Ministerie voor 
de invulling van Solvency II Basic. Nardus zal de invoering van Solvency II Basic voor leden 
die niet of niet meer onder toezicht van de Nederlandsche Bank vallen zoveel mogelijk 
aanvullen met een regiem van zelfregulering. Deze wordt in 2012 uitgewerkt als de 
Gedragscode Uitvaartfinanciering en krijgt de externe titel Solvency II Nardus mee. 
 
In 2011 heeft Nardus haar leden gevraagd om extra informatie aan te leveren. O.a. met 
betrekking tot de pensioenverdeling.  
 
10.  Tenslotte. 
 
Het bestuur bedankt de leden aanwezig tijdens de Algemene Vergaderingen, de vaste en de 
ad-hoc leden van de verschillende commissies en ook de bestuurders en medewerkers van 
onze directe en indirecte leden, die ook in 2011 hun vrijwillige bijdrage hebben gegeven aan 
het functioneren van Nardus in al haar geledingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loenen, 29 februari 2012 


