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De tijd vliegt voorbij … ... 

Van vakantieperiode gaan we via een intensieve drukke vergader- 

en bijeenkomstenperiode naar de kerst. Ik moet even denken aan die 

oude bewoner van het verzorgingshuis die aangaf dat die 91 jaren 

voorbij zijn gevlogen, maar … … dat die paar uurtjes tussen ontbijt 

en middageten een eeuwigheid duren!! Het lijkt wel of er geen eind 

komt aan die paar uurtjes, hoe moeten we ze omkrijgen… 

Ik moet ook denken aan al die mensen die door de hoeveelheid in-

formatie alles niet meer kunnen overzien. 

De nieuwsbrief kan een hulpmiddel zijn. Informatie die relevant kan 

zijn wordt voor u verzameld en één maal per maand aangeboden. U 

kunt deze informatie op een door u gewenst tijdstip rustig doorbla-

deren (in dit geval doorscrollen) en van belang zijnde artikelen of 

pagina’s eventueel printen. 

In deze nieuwsbrief weer divers nieuws, zoals de ledenvergadering 

van Noord-Holland met daarin afscheid van 2 bestuursleden, fiscaal 

en juridisch nieuws, een bericht van DNB, een Koninklijke onder-

scheiding, een belangrijk bericht over voorkoming legionellainfec-

tie,  

Kortom, 

een inhoud met veel variatie. 

De redactie wenst u allen veel leesplezier. 

Sjaak den Hollander, 10-11-2009.  

 Fred Meeuwsse vertrekt als voorzitter Nardus 

 Nieuws van de Nardus Vermogensbeheercommissie 

 Een bijzondere vergadering voor de Federatie 

 Grieppandemie 

 Eenmalige toezichthandelingen en de kosten daarvan. 

 Water Inspectiedienst 

 Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 

In deze Nieuwsbrief o.a. 

COLOFON 

Deze Nieuwsbrief is het digitale in-

formatieblad van Nardus. 

Nardus wil de belangen behartigen 

van uitvaartverenigingen. 

Info: http://www.nardus.eu 

Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen? 

Uw bijdrage aan redactie zenden? 

Mail dan naar: info@nardus.eu  

Kopij volgend NARDUSblad vòòr 

5 december. 
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Openingswoord ALV 7 november. 

Geachte vergadering mede namens mijn collega-bestuurders heet ik u van harte welkom op onze najaars-

vergadering . 

Op 3 oktober hielden wij een congres als nardus over de weg die wij zouden willen  inslaan. Ondanks de 

wat lage opkomst waren diegenen die er waren duidelijk en open in hun reacties. De congrescommissie 

kan hier goed mee uit de voeten. 

De slagvaardigheid en dienstverlening stonden bovenaan . 

In het beleidsplan 2010 zullen wij aangeven welke stappen er gemaakt gaan worden . 

Dit wordt aan u voorgelegd ter goedkeuring  in de voorjaarsvergadering . 
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Fred Meeuwsse vertrekt als voorzitter Nardus 

12-11-2009 - Fred Meeuwsse stopt volgend jaar november als voorzitter van 

Nardus, de koepelorganisatie van uitvaartverenigingen. 

Meeuwsse (61) heeft vanaf 1982 onafgebroken bestuursfuncties vervuld in eerst de 

NVU en later Nardus. “Na 28 jaar is het tijd het stokje een keer over te dragen”, 

zegt hij. “De fusie van NVU en LSUW tot Nardus is goed verlopen, het fundament 

ligt er.” Meeuwsse heeft bewust al vroeg aangegeven dat hij volgend jaar gaat 

stoppen. Zo is er voldoende tijd om een opvolger te zoeken. “Ik heb altijd de regie 

in eigen hand willen houden. Daarom wil ik ook zelf bepalen wanneer ik weg ga.” 

Schaap met vijf poten  

Binnen Nardus is inmiddels een commissie benoemd om de opvolging te regelen. Er is een profielschets 

voor een nieuwe voorzitter. Volgens Meeuwsse moet zijn opvolger een manager zijn, met affiniteit met 

de uitvaartwereld. “We zoeken een schaap met vijf poten.” 

Verdeeldheid kwijt 

Wat ziet Meeuwsse als zijn belangrijkste bijdrage als bestuurder? “Ten eerste het feit dat ik binnen de 

NVU begonnen ben met de verenigingen klaar maken voor de Wft, de Wet financieel toezicht. En ten 

tweede de fusie van LSUW en NVU. Daarmee zijn we eindelijk de verdeeldheid kwijtgeraakt tussen de 

verenigingen.” 

Volwaardige partner 

Nardus is een succes, vindt Meeuwsse. Want iedereen weet waar Nardus voor staat en Nardus wordt er-

kend als volwaardige partner. “We hebben een goede fundering, maar het gebouw is nog niet klaar. 

Maar wanneer is een huis af? Je blijft altijd aan het bouwen.”  
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Nieuws van de Nardus Vermogensbeheercommissie 

Op 3 november heeft de commissie de jaarlijkse 

evaluatie gehad met Schretlen & Co voor het ver-

mogensbeheerarrangement. De commissie is en-

thousiast over de bereikte resultaten. De deelne-

mers aan het arrangement gaan binnenkort een 

evaluatiebrief ontvangen. Twee belangrijke con-

clusies kunnen we nu al meedelen: De eerste is dat 

het rendement over de eerste drie kwartalen van 

2009 bijna 11% bedraagt. De tweede is dat deelne-

mers die in 2005 zijn ingestapt en de crisis hebben 

meegemaakt in 2008 over de looptijd gezien een 

cumulatief rendement hebben van meer dan 10%. 

Dit betekent dat het arrangement goed ingericht is 

voor de lange termijn en bestand is tegen een zwa-

re crisis. 

Het merendeel van de verenigingen kijkt naar de 

bankspaarrente of rente op deposito’s om te zien 

waar men de gelden wil uitzetten. Dat dit niet zon-

der risico is blijkt uit het recente faillissement van 

DSB Bank. Op dit moment bewegen de spaar en 

deposito rentes zich rond de 2,5% en dit is te laag 

om de rekenrente goed te maken. Het Nardus ver-

mogensarrangement is een goed alternatief omdat 

het de gelden spreidt en omdat het een hoger ren-

dement geeft dan spaar en deposito. Wellicht voor 

u een reden om mee te doen. Bent u geïnteresseerd 

neem dan contact op met het verenigingsbureau. 

Nardus Vermogensbeheercommissie 

Ids Mink, Sinus Zuidema en Jaap Brink 

Inmiddels hebt u allemaal de mail ontvangen over de collectieve verzekeringen.  Hier valt veel voordeel 

te behalen voor onze aangesloten verenigingen . 

De Wft. Commissie heeft zeer drukke tijden .  D.N.B. wil met het Min. Van financiën de Europese wetge-

ving door voeren inzake solvancy 2 bij de W.F.T.verenigingen. 

Ook de A.F.M. komt  voor de verzekeraars met aanzienlijke verzwaring wat betreft de zorgplicht. 

Ik zal u niet vermoeien met diepere uitleg in deze. Bij de Wft-verenigingen komen we hierop terug via de 

Wft-commissie. 

Een positieve ontwikkeling is, dat wij met een regelmaat nieuwe leden mogen inschrijven. Ook voor 2010 

staan er een aantal nieuwe  gesprekken op stapel. Als dat lukt komen er c.a. 1000 uitvaarten op jaarbasis 

bij . 

De Mexicaanse griep . 

Met een regelmaat komen er allerlei brieven voorbij ,ons advies aan u is, zorg voor mensen op de achter-

hand , alsmede overleg met uw zustervereniging. Wellicht kunt u elkaar helpen bij calamiteiten  en laat u 

niet gek maken . 

Onder de mededelingen kom ik terug op een aantal zaken . 

Rest mij u een goede vergadering toe te wensen en open ik deze vergadering. 
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Een bijzondere vergadering voor de Federatie 

Donderdagavond werd in het gebouw van HDC Media de halfjaarlijkse vergadering gehouden van de Fe-

deratie van onderlinge Uitvaartverenigingen in Noord Holland. 

Voorafgaand was er voor een 70-tal bestuurders van uitvaartverenigingen een rondleiding met uitleg over 

de werkzaamheden van de makers van het Noord Hollands Dagblad. 

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van 2 bestuurders van de Federatie: 

Jan de Bruin, voorzitter en Cees Donker, secretaris. Zij hebben zich jarenlang belangeloos ingezet om de 

belangen van de uitvaartverenigingen te behartigen. Op de foto’s is te zien dat zij door de nieuwe voorzit-

ter Klaas Dijkstra worden bedankt. De nieuwe voorzitter benadrukte in zijn woorden nog het belang van 

verjonging van de besturen van de verenigingen. “Wij moeten de zorgplicht die wij jarenlang hebben op-

genomen overgeven aan de jongeren in de samenleving. Zij kunnen met de digitale vernieuwing beter in-

spelen op de behoefte van nu”. Bij de vergadering in april 2010 zullen de verenigingen hun ideeën hier-

indrukwekkend Hoe werkt dat? 

Klaas bedankt Jan Klaas bedankt Cees 



Agenda 
18-11-2009 Rayonvergadering Drenthe Odoorn 
21-11-2009 Algemene ledenvergadering FKB Is vervallen 

23-11-2009 Ledenvergadering Friese Federatie  
25-11-2009 Rayonvergadering Drenthe Echten 
27-11-2009 Stakeholdersoverleg SGC Den Haag 
10-12-2009 Bestuursvergadering Nardus Loenen 
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Bedankt allemaal Volle zaal 

voor kunnen presenteren. Tot slot werden de organisatoren Theo van Hoesel en Judith Lub van HDC Me-

dia met een bloemetje hartelijk bedankt voor hun inzet. Samen met de gastvrouwen van HDC Media heb-

ben zij de leden van de Federatie een zeer vermakelijke dag bezorgd. 

De Federatie heeft circa een 43.000 leden, hoofdzakelijk in de dorpen in Noord Holland, samen verzorgen 

zij ongeveer 650 uitvaarten op jaarbasis. Kijk ook eens op de website van de federatie!! www.ufnh.nl 

Judith en Theo bedankt Jan ,Cees en Syta 

http://www.ufnh.nl


Van alle kanten kunt u publicaties lezen, het is moeilijk grip te krijgen op “wat nu te doen”. 

Eén van de mogelijkheden is te kijken op www.grieppandemie.nl en een andere is www.rivm.nl  

Op deze sites wordt op allerlei niveaus voorlichting gegeven en wordt ook aangegeven wat te doen in al-

lerlei gevallen.  

Kortom, 

het is voor ons als organisatie niet te doen om aanbevelingen te geven omdat situaties, vragen, etc.  en 

beoordelingen daarvan te divers en complex (kunnen) zijn.  

Wij adviseren dus om via de sites indien gewenst uw informatie te halen. 

Grieppandemie 

Griep raakt economie  

De Mexicaanse griep raakt de economie. Het 

ziekteverzuim neemt toe en ook de consumen-

tenuitgaven hebben eronder te lijden. 'Toch is 

er slechts 5 procent kans dat ook u de griep 

krijgt.'  

De griep raakt de economie. Anderhalve week geleden werd bekend dat we definitief te maken hebben 

met een griepepidemie en nu is er ook economisch effect merkbaar. Het ziekteverzuim neemt toe en ook 

de consumentenuitgaven hebben eronder te lijden. Dit blijkt uit een onderzoek van het economisch bu-

reau van ING. Dertig procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft het ziekteverzuim de laatste vier 

weken zien stijgen. 

Ander beeld  

Eerder deze week meldden de arbodiensten ArboNed en Arbo Unie nog dat de Mexicaanse griep niet ge-

leid had tot een stijging van het ziekteverzuim, maar de 54.100 respondenten op het ING onderzoek laten 

een ander beeld zien. Drie op de tien heeft het ziekteverzuim dus de laatste vier weken stijgen. Een groep 

van 37 procent ziet geen verandering en bij 4 procent ging het ziekteverzuim op het werk omlaag. Per sal-

do zien de deelnemers duidelijk meer zieke collega’s voorbij komen. In augustus zag 15 procent een ho-

ger ziekteverzuim, in september 23 procent en inmiddels staat de teller op 30 procent. 

Kansen zien 

ING benadrukt dat een griepgolf zowel kansen als bedreigingen kent. De detailhandel en de horeca zijn 

sectoren die getroffen worden, maar de supermarkt wordt wel vaker bezocht en ook de uitzendbranche 

kan profiteren als meer werknemers zich ziek melden. 
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http://www.grieppandemie.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.mt.nl/experts/1915540/Griepepidemie_een_feit.html
http://www.ing.nl/particulier/nieuws-en-kennis/economisch-bureau/vraag-van-vandaag/2009/11/20091103_Griep_raakt_economie.aspx
http://www.mt.nl/experts/1919749/Ziekteverzuim_nog_niet_gestegen.html
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Elke griep de Mexicaanse 

95 procent van de mensen die zich bij de huisarts melden met griep, hebben de Mexicaanse variant, meldt 

het Nederlands Huisartsen Genootschap in Trouw. Volgens huisarts en woordvoerder C. In ’t Veld lijkt 

de ziekte bezig aan een duidelijke opmars. Verder noemt hij het opvallend dat veel Mexicaanse grieppati-

ënten, naast gewone klachten als verkoudheid, hoesten en koorts, ook diarree hebben. 

Wat te doen? 

Het isoleren van de patiënt heeft volgens huisarts In ’t Veld geen zin meer aangezien er al zoveel griepge-

vallen zijn. De meeste patiënten zullen de griep gewoon thuis moeten uitzieken. Verder is het volgens In 

’t Veld belangrijk dat mensen het gevaar van de Mexicaanse griep in perspectief blijven zien. "Er vallen 

elk jaar doden door griep. Tot nu toe is het een gewone griepgolf." 

Ziektepiek 

Dat laatste benadrukken ook de makers van degrotegriepmeting.nl. Zij verwachten dat ongeveer net zo-

veel Nederlanders de Mexicaanse griep krijgen als normaal gesproken de jaarlijkse wintergriep, kijkend 

naar het verloop in andere landen. Dit betekent dat u volgens hen 5 procent kans heeft dat u deze griepva-

riant krijgt. Verder zeggen zij dat u zich geen grote zorgen hoeft te maken, omdat de Mexicaanse griep 

minder dodelijk is dan de jaarlijkse wintergriep. Dat is volgens hen te zien in landen waar het virus al-

weer over zijn hoogtepunt heen is. Op de website staat een kaart waarop u kunt zien waar de griep gemeld 

is. 

Ernst 

Volgens directeur Infectieziekten van het RIVM Roel Coutinho lijkt de ernst van de Mexicaanse griep 

echter tot Nederland door te dringen. Na de plotselinge dood van enkele kleine, gezonde kinderen ziet hij 

"een verschuiving in de publieke opinie". Hij hoopt dat de bereidheid toeneemt bij mensen om zich te la-

ten vaccineren. 

Vaccineren 

Ook de WHO maakt zich volgens de Financiële Telegraaf "grote zorgen" en deed gisteren een oproep aan 

de risicogroepen zich toch te laten inenten, omdat de voordelen veel groter zijn dan de nadelen. Volgens 

de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zien teveel mensen af van een vaccinatie uit angst voor bijwer-

kingen. WHO-woordvoerder Gregory Hartl advi-

seerde vooral zwangere vrouwen zich te laten inen-

ten. 

Telegraaf 4-11, Sjaak 5-11-2009.  

Geestelijke vrede is geen 

kwestie van een injectie en 

is op de markt niet te vinden 

De Dalai Lama 

http://www.nu.nl/binnenland/2115486/vrijwel-alle-griepgevallen-mexicaans.html
http://www.degrotegriepmeting.nl
http://www.degrotegriepmeting.nl/?thisarticle=637
http://www.nu.nl/binnenland/2115159/ernst-mexicaanse-griep-dringt.html
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5236431/__WHO_bezorgd_om_vaccin-weigeraars__.html?p=12,2
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Vanaf 1 januari 2008 brengt DNB voor eenmalige toezichthandelingen op grond van de Wet op het finan-

cieel toezicht (Wft) kosten in rekening. Voorheen werden deze kosten meegenomen in de normale kosten-

omslag voor de gehele financiële sector. Hieronder wordt een opsomming gegeven van toezichthandelin-

gen waarvoor kosten in rekening worden gebracht 1. 

 

Vergunningverlening:  

 € 1.800 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefe

ning van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in artikel 2:48 lid 1 Wft; 

 € 1.450 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefe

ning van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als 

bedoeld in artikel 2:50 lid 1 Wft.  

 

Ontheffingen: 

 € 3.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in arti

kel 3:6 lid 4 Wft (zonder vergunning optreden als waarborg- of garantiefonds);  

 

Toetsing van beleidsbepalers: 

 € 800 per persoon van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 3:9 Wft dient te worden vastge

steld (buiten het kader van de vergunningverlening of -wijziging). 

 € 1.400 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 3:8 Wft dient te worden vastge

steld (buiten het kader van de vergunningverlening of -wijziging). 

 

Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website van De Nederlandsche Bank (http://www.dnb.nl/

openboek/extern) of kunt u contact opnemen met uw toezichthouder.  

Vincent Scholtens  

De Nederlandsche Bank  

 

1 Deze zijn gebaseerd op de regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2009 van de be-

dragen voor eenmalige toezichthandelingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit bekostiging 

financieel toezicht, van 19 maart 2009, Stcrt. 2009, 62, inwerkinggetreden op 2 april 2009.  

Eenmalige toezichthandelingen en de kosten daarvan. 

http://www.dnb.nl/openboek/extern
http://www.dnb.nl/openboek/extern
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Het is mogelijk dat u onlangs een rechtstreeks schrijven hebt ontvangen van de Water Inspectiedienst in-

zake uw zorgplicht met betrekking tot legionella. Genoemd schrijven heeft de dialoog tussen Nardus en 

de Water Inspectiedienst op gang gebracht, waarover u hieronder meer zult lezen. 

De gebeurtenis van 10 jaar geleden, rondom de Flora in Bovenkarspel, heeft het nut en de noodzaak be-

wezen om aan legionellapreventie te doen. 

Toch blijken wij binnen onze branche dit onderwerp tot op heden niet of nauwelijks de juiste aandacht te 

hebben geschonken. En is er helaas nog altijd veel onbekendheid met de risico's en de huidige regelge-

ving. 

Zo verplicht de wetgeving u als vereniging met faciliteiten (al is het maar één enkel toilet, of watertap-

punt) of als werkgever er zorg voor te dragen dat uw medewerkers, alsmede derden welke uw (bedrijfs)

pand bezoeken, niet blootgesteld kunnen worden aan de legionellabacterie.  

De regelgeving schrijft ook voor op welke wijze u aan deze zgn. zorgplicht dient te voldoen. Gezien het 

specialistische karakter hiervan is daarbij ondersteuning van een deskundige externe partij gewenst. 

Om deze reden hebben wij een samenwerkingsverband met de Water Inspectiedienst gesloten. Waarbij u 

gebruik kunt maken van speciale collectiviteitafspraken welke zijn gemaakt. Zodoende kunt u zo (kosten)

efficiënt mogelijk aan uw zorgplicht voldoen. 

Wij roepen u met klem op om deze gelegenheid te grijpen. Voor inzicht in de kosten welke dit voor uw 

locatie met zich mee brengt, kunt u bij het verenigingsbureau een inventarisatieformulier opvragen en dat 

vervolgens zenden naar: 

 

Water Inspectiedienst 

Postbus 165 

4900 AD  Oosterhout 

of per fax naar 0162-461281 

 

U zult vervolgens binnen enkele dagen een op maat gesneden voorstel ontvangen, waarin de met ons 

overeengekomen collectiviteitkorting is verwerkt. 

 

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee van dienst te zijn. 

Water Inspectiedienst 
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Als u werkt met of voornemens bent te gaan werken met ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) dan is 

het van belang dat door hen een VAR aan u is afgegeven. 

De Overheid trekt steeds meer de touwtjes aan als het gaat over de aansprakelijkheid met betrekking tot af 

te dragen belastingen. Het werken met Zelfstandigen Zonder Personeel komt steeds meer voor. Zeker in 

de uitvaartbranche zal deze vorm van dienstverlening regelmatig voorkomen. 

Sinds enige tijd geeft de overheid automatisch een Verklaring Arbeidsrelatie af. 

Duidelijk is in deze situatie dat de ZZP’er geen werknemer wordt en de af te dragen belastingen ook wor-

den afgedragen. 

Automatische verstrekking VAR (26 augustus 2009) 

ZZP’ers die de afgelopen drie jaar een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) hebben aangevraagd, hebben in 

sept./oktober mogelijk automatisch de VAR voor 2010 gekregen. 

Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, is de VAR automatisch verstrekt: 

 Er is de afgelopen 3 jaar telkens een VAR aangevraagd; 

 De VAR is telkens voor hetzelfde soort werk aangevraagd;  

 Het werk is onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd;  

 Er is telkens eenzelfde VAR verstrekt;  

 De Belastingdienst heeft in de tussentijd de VAR niet herzien. 

Deze aankondiging geldt voor: 

 VAR-winst uit onderneming (VAR-WUO);  

 VAR-resulaat uit overige werkzaamheden (VAR-RUOW);  

 VAR voor rekening en risico van een BV (VAR-DGA);  

 VAR-loon uit dienstbetrekking. 

ZZP’ers die nog geen VAR hebben gekregen, kunnen deze zelf aanvragen. Dit kan door middel van een 

formulier of online. Ook als u verwacht dat de werkzaamheden en/of de omstandigheden waaronder u 

werkt veranderen, kunt u een nieuwe VAR aanvragen. Dit kunt u doen middels het formulier "Aanvraag 

Verklaring Arbeidsrelatie". Uiteraard kan de belastingdienst u helpen bij de aanvraag. 

Nieuwe adressen voor VAR-correspondentie en VAR-aanvraag op papier [4-11-2009]  

Met ingang van november worden de werkzaamheden rondom de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) lan-

delijk gecoördineerd door het Belastingdienstkantoor in Groningen. Correspondentie over de VAR zoals 

het stopzetten van VAR-werkzaamheden moet dus voortaan naar dit kantoor worden gestuurd. 

Ook voor de VAR-aanvraag op papier geldt een nieuw adres; het formulier wordt voortaan verwerkt door 

Belastingdienst/Centrale invoer in Heerlen. 

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 
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Werknemers vragen veel tijd en aandacht. Allerlei “bij”-zaken dienen 

geregeld te worden: arbodienstverlening, pensioenen, arbeidsonge-

schiktheidsregelingen, verzuim, en noem maar op. Voor de meesten 

een moeilijke materie, die veel tijd kost, en nog niet leuk is ook. We 

hebben voor u de markt verkend en voor een aantal belangrijke zaken een zeer aantrekkelijke deal geslo-

ten. Vooralsnog gaat het om pensioen, ongevallen, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), 

ziekteverzuim en arbodienstverlening. Het enige dat u hoeft te doen om uzelf tijd én kosten te besparen 

is uzelf aanmelden. Immers, elke euro en/of minuut die u kunt besparen is er één. Laat dus geen geld 

(en/of tijd) liggen en profiteer mee. 

In samenspraak met EQ Financiële Diensten hebben wij een aantal op maat gemaakte producten ontwik-

keld voor Nardus leden. 

Voor de pensioenen is gekozen voor een kwalitatief goed en voordelig middelloon systeem welke vol-

doet aan de algemeen verbindend verklaarde CAO-uitvaart. U hoeft alleen aan te melden, de rest doet 

EQ Financiële Diensten. Op de premies voor het pensioen wordt meer korting verleent, naarmate het 

premievolume van alle deelnemende Nardus-leden toeneemt. Dus: hoe meer er mee doen, hoe goedko-

per het wordt. 

Voor ziekte, arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA en IVA), arbodienstverlening en ongevallen is er een 

pakket ontwikkeld die u alle zorgen uit handen kan nemen. Ook hier weer: aanmelden, en de rest regelt 

EQ Financiële Diensten. De hierbijbehorende premies zijn uitermate scherp omdat deze zijn vastgesteld 

op basis van het totaal van al onze leden. 

Toekomst 

In overleg met EQ Financiële Diensten wordt nog druk gewerkt aan de ontwikkeling van de volgende 

collectieve (mantel) producten:  

o Administratieve lastenverlichting kleine en variabele dienstverbanden  

o Loonadministratie  

o Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering (BCA)  

o Collectieve ziektekostenverzekering  

Mocht u nog meer wensen hebben dan horen wij dat uiteraard graag.  

Interesse of meer informatie  

Wilt u weten wat wij voor u ontwikkeld hebben: stuur een mailtje naar EQ Financiële Diensten 

(online@eq.nl). Zij zorgen dat u snel en goed geholpen wordt. Ook voor vragen, opmerkingen of andere 

zaken kunt u hier terecht: contactpersonen zijn de heer drs. L.J. Pijnappel rpa of M.J. Oosterman, beide 

te bereiken via 0571-279120.  

Attractief personeelsprogramma Nardus 

Ons kenmerk: 9196    

Dalenk 7a  Tel. 055 505 13 16  Bank 12.88.99.794 

7371 DE LOENEN  Fax 055 505 33 02  KvK nr. 08159466  

www.nardus.eu  Email info@nardus.eu   
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FISCAAL - Op 3 november 2009 heeft de Tweede Kamer de herziene Successiewet aangenomen. Een 

van de belangrijkste veranderingen is de uitbreiding van de belastingvrijstelling voor ondernemingsver-

mogen van 75 naar 90 procent. 

De consequentie is dat iemand die een onderneming met een waarde van een miljoen euro erft of ge-

schonken krijgt, maar over 100.000 euro belasting hoeft te betalen. De rest van het bedrag is daarvan vrij-

gesteld. 

Een kind dat het bedrijf erft, hoeft over die 100.000 euro slechts 10 procent belasting te betalen. Daar gaat 

dan nog een vrijstelling van af. 

Deze maatregel is bedoeld om het de ondernemer zo gemakkelijk mogelijk te maken om zijn bedrijf bij 

leven of dood door te geven aan zijn kinderen of aan derden. Het voortbestaan van de onderneming staat 

bij deze wetgeving centraal. Die mag niet in gevaar komen door een forse belastingclaim. 

Alleen kapitaal dat nodig is voor de bedrijfsvoering valt onder de nieuwe Successiewet. De vrijstelling 

geldt niet voor geld dat gemakkelijk aan het bedrijf kan worden onttrokken.  

Tweede Kamer neemt Successiewet aan  

F
is

c
a

a
l 
e

n
 j
u

ri
d

is
c
h

 v
a

k
n

ie
u

w
s
: 
 

Bonus zuinige diesels uitgebreid  

FISCAAL - Staatssecretaris De Jager heeft antwoorden op vragen over het Belastingplan 2010 en bijbe-

horende stukken naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat onder andere een uitbreiding van de bonus 

voor zuinige dieselauto's en een uitgebreide toelichting op de werkkostenregeling, met een lijst met bij-

zondere posten. 

Uit de toelichtende tabel op de werkkostenregeling blijkt dat onder andere laptops en telefoons voor zake-

lijk gebruik niet op het forfait van de werkkostenregeling zullen drukken. Ook zakelijke etentjes of rouw-

kransen bijvoorbeeld blijven onbelast. 

Op het gebied van auto's stelt De Jager voor zowel de reikwijdte als de hoogte van de aanschafbonus voor 

zuinige dieselauto's te verruimen. De bonus gaat omhoog tot 750 euro en gaat gelden voor personendie-

sels met een CO2-uitstoot van 95 gram tot 120 gram (dit was t/m 104 gram). Met deze aanpassing komen 

veel meer diesels voor de bonus in aanmerking. Hierdoor worden de effecten van de ombouw van de 

BPM-grondslag naar een CO2-heffing voor de zuinige dieselauto's, zoals die zich met name in 2010 voor-

doen, beperkt.  

Garantie Ondernemingsfinanciering wordt verder verruimd  

SUBSIDIES - De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) wordt verder verruimd. Deze verruiming 

komt bovenop de recente verhoging van de GO tot leningen tot 150 miljoen euro. Herfinanciering van 

bestaande kredieten wordt onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Ook wordt bezien of het mogelijk is 

bankgaranties op een zo kort mogelijke termijn binnen de GO te brengen. De regeling is onlangs al open-
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Strengere controle aangiften loonheffingen  

gesteld voor de bouw van ziekenhuizen. Het ligt in de bedoeling om ook Projectontwikkeling nog dit jaar 

onder de regeling te brengen. De garantieregeling voor scheepsbouwfinanciering zal anders vorm worden 

gegeven, waardoor hij ook door banken kan worden benut. Dit zijn de hoofdlijnen van een gemeenschap-

pelijke verklaring die op 26 oktober 2009 is overeengekomen door minister Maria van der Hoeven van 

Economische Zaken, de Nederlandse Vereniging van Banken en de Nederlandse Vereniging van Partici-

patiemaatschappijen. 

Minister Van der Hoeven roept vooral kleinere ondernemers op ook echt gebruik te maken van de gebo-

den ondersteuning.  

Definitieve aanslag treedt niet in de plaats van voorlopige  

RECHTSVERKEER - Het Hof te Amsterdam heeft op 1 oktober 2009 bekeken of een procedure over een 

voorlopige aanslag automatisch kan worden omgezet in een procedure over een definitieve aanslag. De 

uitkomst: het kan niet. De definitieve aanslag treedt niet in de plaats van eerder opgelegde voorlopige 

aanslagen. Voorlopige aanslagen worden slechts verrekend met de definitieve aanslag. De rechtsgevolgen 

van een definitieve aanslag zijn voor een deel anders dan die van een voorlopige. Dit oordeel was teleur-

stellend voor zowel de bezwaarmaker als de inspecteur, die een geschil over een voorlopige aanslag graag 

inhoudelijk door de rechter beoordeeld zagen. Toen de bewuste voorlopige aanslag was gevolgd door een 

definitieve, probeerden ze de fiscale kwestie uit de voorlopige aanslag over te hevelen naar de definitieve, 

maar het Hof constateerde dat daarvoor geen wettelijke basis was te vinden.  

BTW - Nederland en Duitsland gaan op lokaal niveau inlichtingen uitwisselen over btw. De ministeries 

van Financiën van Nederland en Duitsland hebben hierover een intentieverklaring getekend. De afspraken 

in de intentieverklaring gelden per direct. Het gaat om uitwisseling van informatie tussen lokale belas-

tingkantoren aan beide zijden van de grens. Dat zal op verzoek gebeuren, maar ook spontaan. 

De uitwisseling maakt het mogelijk gezamenlijke belastingcontroles beter af te stemmen. Ook kunnen 

belastingdienstmedewerkers van beide landen makkelijker samenwerken. In Nederland doen de regio 

Noord, Oost, Rivierenland, Oost-Brabant en Limburg mee. Aan Duitse zijde is dat op dit moment alleen 

de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De deelstaat Nedersaksen sluit zich later aan.  

Nederland en Duitsland gaan inlichtingen uitwisselen over btw  

FISCAAL - Vanaf oktober gaat de Belastingdienst de aangiften en correcties loonheffingen strenger con-

troleren. Dit geldt voor alle aangiften en correcties over 2009 die vanaf 1 oktober worden ontvangen. Ook 

bij bepaalde fouten in de werknemersgegevens zal de Belastingdienst de aangifte gaan weigeren. De 

dienst heeft speciale software laten bouwen om fouten te detecteren. 



Koninklijke onderscheiding voor Anne de Vries  

OOSTERSTREEK - Anne de Vries (62) uit Oos-

terwolde is vanavond tijdens de ledenvergadering 

van de voetbalvereniging Oosterstreek koninklijk 

onderscheiden. Ooststellingwerfs burgemeester 

Harry Oosterman was speciaal voor de gelegen-

heid de 'grens' overgestoken om De Vries in West-

stellingwerf het lintje op te spelen. 'Anne is besmet 

met het rood-witte virus. Hij heeft een rood-wit 

hart', aldus Oosterman. 

De koninklijke onderscheiding vormde het hoogte-

punt van de ledenvergadering. Dat De Vries in de 

volle kantine kantine van Oosterstreek werd onder-

scheiden, was geen toeval. De geboren Boijliger 

heeft vanaf 1956 zijn hart verpand aan de roodwit-

ten. Hij voetbalde jarenlang (ook als aanvoerder) 

in het eerste en was ruim veertig jaar secretaris 

van de club. Ook als elftalleider was de als redac-

teur bij de nieuwsbladen Nieuwe Ooststellingwer-

ver en Stellingwerf werkzame Oosterwoldenaar 

jarenlang actief.  

Hij stond als lid van de werkgroep Stellingwerfs 

in het begin van de jaren zeventig mede aan de 

basis van de Stellingwarver Schrieversronte. Van-

af 1981 is Anne de Vries lid van de werkgroep 

H.J. Bergveldpries, de organisatie die verantwoor-

delijk is voor de literaire prijzen in de Stellingwer-

ven. Vanaf 2005 tot heden is hij voorzitter van de 

begrafenisvereniging Oosterwolde.  

Bron: Gem. Stellingwerf, 30-10, Sjaak 2-11-2009. 
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Wordt de aangifte geweigerd, dan krijgt de betrokkene binnen 48 uur elektronisch bericht van de Belas-

tingdienst. Hij zal opnieuw aangifte moeten doen. In het bericht staat welke soorten fouten er in de aan-

gifte zitten. Van elke foutsoort worden maximaal drie voorbeelden uit de aangifte aangehaald. De betrok-

kene krijgt dus geen foutenrapport meer met een overzicht van alle gemaakte fouten. Als de aangifte niet 

zodanig fout is dat een weigering op zijn plaats is, volgt wel een foutenrapport 'Foutmeldingen werkne-

mersgegevens'. 

In de loop van 2010 worden de foutnummers vervangen door zogenoemde meldcodes. In het elektroni-

sche bericht dat wordt verzonden na een geweigerde aangifte, worden zowel de meldcodes als de fout-

nummers gebruikt.  

Loongegevens 

Vanaf 1 oktober 2009 hoeft u geen loongegevens meer aan UWV door te geven als u een ziekteaangifte 

doet of een uitkering bij zwangerschap, bevalling, adoptie of pleegzorg aanvraagt. 

Om de hoogte van een uitkering te bepalen, gebruikt UWV vanaf 1 oktober 2009 loongegevens die zij 

ontvangt van de Belastingdienst. UWV neemt alleen telefonisch contact met u op als zij nog aanvullende 

loongegevens nodig heeft. Dit scheelt u veel administratieve lasten. 

Bron: UWV  

Sjaak, 10-11, met dank aan Jo Simons voor aanlevering van alle fiscale en juridische kopij! 

http://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/overzicht2009/Werknemer_ziek_of_zwanger_Vanaf_1_oktober_geen_uitvraag_loongegevens_meer.aspx


La Balise biedt Thanatopraxie 
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(Novum/AP) - Een Britse verpleegster wordt 

dertig jaar na haar overlijden gecremeerd. Het 

lichaam van de vrouw, Helen Smith, heeft al die 

jaren in een mortuarium in Leeds gelegen.

Britse dertig jaar na dood gecremeerd 

Hardenberg - Uitvaart La Balise in Hardenberg 

biedt Thanatopraxie oftewel tijdelijke balseming. 

Maar wat is dat precies? Ina van Dusschoten, uit-

vaartonderneemster in de gemeenten Hardenberg 

en Ommen, vertelt hierover. 

'Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het 

menselijk lichaam na het overlijden. De ontbinding 

en bacteriegroei worden geremd, waardoor de 

overledene toonbaar blijft. Er is geen infectiege-

vaar. De typische donkere vlekken verdwijnen, de 

huid krijgt een normale kleur en het lichaam een 

natuurlijke vorm. Zonder koeling blijft het lichaam 

bij normale temperaturen in die toestand bewaard 

tot het moment van de uitvaart. Uiterlijk tien dagen 

na de behandeling zal het natuurlijke ontbindings-

proces op gang komen. Ik ben er trots op om deze 

behandelmethode aan te kunnen bieden.' 

Wat Ina het meest opvalt is, dat nabestaanden het 

als zeer prettig ervaren dat de overledene thuis kan 

worden opgebaard. 'Dit kan bijdragen tot een goed 

rouwproces. De gestorvene verblijft in zijn/haar 

eigen woonomgeving en de nabestaanden kunnen 

elk moment naar de overledene kijken. Overlede-

nen Zorg Nederland (Betto Nijland en Jan Nij-

huis) mag als eerste bedrijf in Nederland sinds 

september 2009 Thanatopraxie uitvoeren. OZN 

heeft ontheffing gekregen van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ina is heel 

dankbaar. 'Dit is echt een grote doorbraak in de 

uitvaartbranche. De Wet op de Lijkbezorging is al 

aangepast en goedgekeurd, pas wanneer Koningin 

Beatrix haar handtekening zet krijgen ook de an-

dere thanatopracteurs het groene licht en niet eer-

der. Vandaar dat je er nu nog niets over hoort via 

de media. Verder is het uiteraard uniek dat ik de 

eerste ben in Hardenberg en Ommen die het aan-

biedt,' aldus Ina. 'Dat betekent niet dat andere uit-

vaartondernemers er geen gebruik van mogen ma-

ken, 1 telefoontje naar Overledenen Zorg Neder-

land is voldoende.'  

Bron: Hardenberg Nu, 10-11, 

 Sjaak den Hollander 12-11-2009. 

Smith overleed in mei 1979 op 23-jarige leeftijd na 

een val van een balkon in Jiddah in Saudi-Arabië. 

Haar vader hield haar begrafenis tegen, omdat hij 

niet geloofde dat de dood van zijn dochter een on-

geluk was. Diverse lijkschouwingen brachten geen 

duidelijkheid. De nu 83-jarige vader, Ron Smith, 

zegt dat zijn ex-vrouw en hij hebben besloten hun 

dochter te laten cremeren voor zij zelf overlijden. 
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Sparen voor een uitvaart kan veel goedkoper  

AMSTERDAM - De Tweede Kamer gaat in 2010 de mogelijkheden van banksparen uitbreiden. U 

kunt dan niet alleen fiscaalvriendelijk een aflossingskapitaal voor uw hypotheek opbouwen of uw 

lijfrente regelen, maar ook banksparen met uw gouden handdruk of begrafenispolis. Pas op voor 

partijen die hier ogenschijnlijk al een voorschot op nemen.  

Mijn oog valt op een bericht dat er een spaarproduct voor de uitvaartmarkt komt. In eerste instantie denk 

ik dat de aanbieder er wel heel vroeg bij is met een bankspaarproduct voor de uitvaart. Waarom zouden 

ze een product aanbieden dat, als alles goed gaat, pas vanaf 2010 mogelijk is?  

Helaas is dit spaarproduct een uitvaartdeposito, een product dat zo oud is als de weg naar Rome. Het 

product is simpel; u spaart voor uw uitvaart of zet in één keer het voor uw uitvaart benodigde bedrag op 

een deposito. U kunt op de website van de aanbieder berekenen welk bedrag u daarvoor nodig heeft. 

Nergens in de brochure lees ik bij welke bank het geld op deposito wordt gezet. Dat zou ik in een tijd als 

deze toch wel willen weten. Mijn eerste argwaan wordt gewekt door de productbeschrijving. Hierin 

wordt het ’Uitvaartdeposito’ beschreven als een soort ’spaarrekening’. Eén van de voordelen is dat het 

geld gunstig en veilig wordt belegd met een aantrekkelijk rendement. Laat ik nou heel andere verwach-

tingen hebben van een deposito. De verbazing wordt nog groter als ik de kosten van dit deposito ver-

neem: de kosten van de vermogensbeheerder bedragen ten hoogste 0,25% per kwartaal en daar bovenop 

brengt de aanbieder, Uitvaartpartner, zelf ook nog eens ten hoogste 0,35% per kwartaal in rekening.  

Aangezien er over de kosten geen andere informatie verstrekt wordt, mag u verwachten dat deze ook in 

rekening worden gebracht. Bij elkaar opgeteld bedragen die dan 2,4% per jaar, nog net binnen de norm 

voor woekerpolissen. Even was ik bang dat een nieuw schandaal geboren was; het woekerdeposito. Ge-

lukkig heeft de aanbieder zich weten te beheersen. Blijkbaar is dat een bewuste keuze, want in de bro-

chure staat dat bij een uitvaartdeposito veel minder kosten in rekening worden gebracht dan bij uitvaart-

verzekeringen. De aanbieder suggereert daarmee dat een groot deel van uitvaartverzekeringen tot de ca-

tegorie woekerpolissen behoort.  

Desondanks ben ik wel nieuwsgierig wat de vermogenbeheerder met mijn ’deposito’ gaat doen. De be-

heerder gaat het ingelegde geld defensief beleggen met als doel de inflatie bij te benen. Hierdoor wordt 

voorkomen dat er over twintig jaar slechts met een armoedige uitvaart afscheid van u genomen kan wor-

den. Op zich goed bedoeld, maar welke risico’s staan tegenover de beleggingen? In de brochure en voor-

waarden is daar inhoudelijk niets over terug te vinden. U moet er dus rekening mee houden dat het 

’deposito’ ook minder waard kan worden. Dit product kan beter ten grave gedragen worden, voordat het 

u op armetierige wijze ten grave draagt.  

Herman Bouter is financieel planner bij een adviesbureau zonder financiële banden met aanbieders van 

producten  

door Herman Bouter De Telegraaf, 9-11, Sjaak den Hollander- 12-11-2009 
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As verstrooien mogelijk op randmeren 

FLEVOLAND/VELUWE - Komt vaker voor, dat er as wordt verstrooid op het IJsselmeergebied. 

Maar de broers Jorn (29) en Swen (27) Tiele zijn de eersten die er hun werk van maken. 

Hun piepjonge, in Harderwijk gevestigde, bedrijfje Novastar heeft toestemming gevraagd én gekregen 

van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied om as te verstrooien op de wateren rond Flevoland. Het gaat onder 

meer om de Veluwe-randmeren, het IJsselmeer en het Markermeer.  

Ze kwamen op het idee na het overlijden van hun tante, zegt Jorn Tiele. "Zij had aangegeven dat haar as 

op een bijzondere plek moest worden verstrooid. Toen ontdekten we dat as verstrooien op open zee vaak 

voorkomt, maar dat het niet of nauwelijks gebeurt op binnenwateren. Terwijl dit juist plekken zijn waar 

mensen dierbare herinneringen aan hebben." 

Een gat in de markt, dachten de broers. Tiele: "Er zijn prachtige meren in Nederland. Bijzondere plekken 

hiervoor." Oorspronkelijk afkomstig uit Zeewolde, richtten ze zich eerst op de randmeren. Met succes, 

na een paar maanden hadden ze een vergunning binnen van Rijkswaterstaat. Onder voorwaarden mag 

Novastar een jaar lang as verstrooien. Daarna moet het bedrijf opnieuw toestemming vragen. Tiele: "We 

zijn druk bezig om contacten te leggen met uit-

vaartondernemingen. Die kunnen nabestaanden 

naar ons verwijzen. Ook spreken we met rederijen, 

we hebben natuurlijk boten nodig. In Harderwijk 

hebben we de beschikking over een mooie salon-

boot en in Muiden over een klassiek zeilschip met 

een modern loungegedeelteschip. Dat past weer bij 

de uitvaart van een jong iemand." 

Novastar beperkt zich niet tot het IJsselmeerge-

bied. Het bedrijf probeert overal in Nederland ver-

gunningen te krijgen voor het verstrooien van as 

op binnenwateren. "We zijn bijvoorbeeld bezig 

met de Friese meren." Valt niet altijd mee, ze moe-

ten bij uiteenlopende overheden aankloppen. Niet 

alleen Rijkswaterstaat, maar bijvoorbeeld ook bij 

waterschappen. 

De website (nova-star.nl) is net in de lucht, de 

broers zijn er klaar voor. Ze werken er voorlopig 

nog naast. "Als we een opdracht hebben dan ne-

men we gewoon een vrije dag. Maar we hopen er 

ons beroep van te maken." 

door Herre Stegenga. 07-11-2009, De Stentor, Sjaak 

Op de begraafplaats van Broeksittard aan de 

Bachstraat in Sittard zijn vlak voor Allerheili-

gen diverse, veelal bronzen attributen van gra-

ven gestolen. 

Sittard - De politie heeft maandag desgevraagd 

bevestigd dat er één aangifte is gedaan van dief-

stal van een bronzen kruis dat van een grafzerk is 

gesloopt.  

De gemeente Sittard-Geleen onderschrijft het re-

laas van een getuige dat er van meerdere graven 

bronzen spullen zijn verdwenen. De getuige 

spreekt van zeker acht à negen graven die door 

dieven zijn geschonden.  

Een woordvoerder van de gemeente roept ieder-

een die een dergelijke diefstal bemerkt op daarvan 

(alsnog) aangifte te doen. 

Bron: Door Erwin Schmidt, De Limburger, 10-11, 

Sjaak den Hollander 12-11-2009. 

Bronsdieven actief op 

begraafplaats Broeksittard 
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Fax : 0594 51 19 90 
 
Naam : Leen van Loosen 
Functie  : organisatie 
Telefoon : 0527 68 47 51 
Mobiel nummer : 06 20 43 08 03 
Adres : Vormtweg 20a 
Postcode plaats : 8321 NC URK 
E-Mail  : info@nardus.eu 
Fax : 0527 69 00 98 
 
Naam : Syta Hammink 
Functie  : officemanager 
Telefoon : 055 505 19 75 (privé) 
Mobiel nummer : 06 10 34 68 84 
Adres : Dalenk 7a 
Postcode plaats : 7371 DE LOENEN 
E-Mail  : info@nardus.eu 
Fax : 055 50 53 302 

 
Naam : Sjef van de Wiel 
Functie  : arbeidszaken, wet– regelgeving 
Telefoon : 013 52 19 512 
Mobiel nummer : 06 27 00 33 83 
Adres : Beukendreef 12 
Postcode plaats : 5061 AD OISTERWIJK 
E-mail  : info@nardus.eu 
Fax :  
 
Naam : Jan Beumer 
Functie  : identiteit en kadervorming 
Telefoon : 0345 61 27 02 
Mobiel nummer :  
Adres : Boeylaan 27 
Postcode plaats : 4143 BX LEERDAM 
E-mail  : info@nardus.eu 
Fax :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarvoor staat NARDUS 

NARDUS zal met respect voor de verschillende opvattingen en 

culturen in onze samenleving de gemeenschappelijke belangen 

van de aangesloten organisaties behartigen. NARDUS wil een 

positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 

uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in 

politieke zin. NARDUS behartigt de belangen van ongeveer 1,7 

miljoen landgenoten, gebundeld in acht 

uitvaartorganisatieverbanden (samen goed voor bijna 550 

uitvaartverenigingen) en negen individueel aangesloten 

uitvaartorganisaties. 

De betekenis van het woord „nardus‟ - een grasachtige plant die 

olie produceert die voor rituele zalvingen en bij meditaties wordt 

gebruikt - is terug te vinden in het frisgroene logo. Zoals de 

nardusolie rustgevend is en stabiel maakt, zo ziet NARDUS 

samenwerkende uitvaartorganisaties het belang van een grote, 

stabiele koepel met een brede visie en frisse ideeën in de 

uitvaartbranche. 

Al tijdens de fusievoorbereiding is met enthousiasme gereageerd 

op de komst van deze overlegpartner. Tot november heeft een 

overgangsbestuur richting geven aan de verdere ontwikkeling en 

inrichting van NARDUS. De heren Bos en Meeuwsse hebben als 

respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter in deze tussentijdse 

periode leiding geven aan dit overgangsbestuur. Op 17 

november 2007 kozen de aangesloten organisaties het eerste 

officiële NARDUS-bestuur. 

 


