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De financiële commissie is in een bijeenkomst met de penningmeester wederom gekomen tot een voorstel voor een mogelijke contributiewijziging. In haar vergadering heeft de commissie haar teleurstelling
uitgesproken over het feit dat er naast de leden van de financiële commissie alleen penningmeesters van
koepels (uitvaartorganisatieverbanden) bij de bespreking waren. Van de rechtstreeks aangesloten leden
is geen enkele penningmeester/administrateur op de uitnodiging ingegaan. Het voorstel voor wijziging is
ingebracht in de nardusbestuursvergadering.
Het bestuur heeft na discussie besloten om het door de commissie, aangevuld met penningmeesters, ingediende voorstel onverkort mee te sturen bij de vergaderstukken voor de algemene vergadering. Tevens
zal worden bijgevoegd een gedachtenvorming van Johan Mast waarin een motivering van de voorgestelde wijzigingen. In de vergadering kan dan over beide worden gediscussieerd.
Bezuinigingsmogelijkheden/meer inkomsten mogelijkheden – door de financiële commissie samen met
de penningmeesters is op verzoek van bestuur ook gekeken naar mogelijkheden om te komen tot meer
inkomsten en mogelijkheden om in de Nardus-begroting te bezuinigen. Diverse voorstellen zijn gedaan
door deze commissie en in de bestuursvergadering besproken. Besloten is om op enkele voorstellen direct in te gaan. In de ledenvergadering komt e.e.a. bij het bespreken van de cijfers aan de orde.
AED - De gekozen offerte is inmiddels naar alle leden gezonden.
Vacature Voorzitter – Half april wordt de vacature gesloten. De algemene vergadering heeft in november ingestemd met de procedure, eerst nieuwsbrief, dan vakbladen etc., eventueel landelijke pers. Tevens
is aangegeven dat externe kandidaten reagerende op de externe plaatsingen van de vacature meegenomen zouden worden in de selectieprocedure. De openstelling van de vacature heeft geleid tot 5 interne
kandidaten en 2 externe kandidaten. De selectiecommissie gaat nu praten met 2 interne en 1 externe kandidaat. De selectiecommissie is op verzoek van de ledenvergadering uitgebreid. De ledenvergadering gaf
aan “uitbreiden met 2 mensen vanuit de leden”, bij een oproep kregen wij aanmelding van 4 mensen,
bestuur heeft besloten de commissie uit te breiden met deze 4 mensen vanuit de leden. De selectiecommissie zal in twee groepen gesprekken hebben met drie kandidaten voor het voorzitterschap. Het streven
is binnen nu en 3 weken een keuze te hebben gemaakt. Vervolgens zal de gekozen kandidaat worden
voorgesteld aan het bestuur. Het bestuur heeft tot nu toe over alle kandidaten wel al de informatie verkregen en beoordeeld. In de algemene vergadering kan dan de gekozen kandidaat aan de leden worden
voorgesteld. De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie gekozen.
Opleidingen - De reacties voor opleidingen in de provincie zijn heel summier gebleven en de eerste sessies zijn gecanceld. De commissie heeft e.e.a. in beraad.
In deze vergadering wordt afscheid genomen van Herman Bloedjes van de Sesam-academie. Herman
heeft in de bestuursvoorbereidingen enkele vergaderingen met ons meegedraaid en in deze vergadering
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zijn bevindingen met ons gedeeld.
Themabijeenkomsten – zijn in uitwerking bij de opleidingscommissie.
Naar aanleiding van het voorgenomen aftreden van penningmeester Sinus Zuidema in november 2011
heeft Albert Berends aangegeven dat hij die taak wel zou willen overnemen. Er is dan ruimschoots tijd
om in te werken. Administreren is voor Albert zijn dagelijkse werk.
Vermogensbeheerarrangement – Besproken is een evaluatierapport. Binnen het arrangement zijn goede
resultaten geboekt. Over 2009 11,9 %. Over de gehele duur van het arrangement 7,6 %. Wij ervaren de
resultaten als positief. Aan het bestuur wordt ter akkordering voorgelegd een voorstel waarin bij het aangaan van een nieuwe arrangement met verenigingen de gehele legitimatieprocedure wordt neergelegd bij
Nardus, in deze bij leden van de vermogensbeheercommissie. Bestuur is akkoord.
(Sjaak den Hollander, 14-4-2010).

Wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010.
Onderstaand artikel wordt op verzoek nogmaals geplaatst.
Hieronder volgt een bespreking van die wijzigingen die voor uitvaartverzorgers en nabestaanden
van belang (kunnen) zijn. Gekozen is voor grote lijnen, niet voor alle mogelijke juridische details.
Veel te vroeg geborenen
Of bij veel te vroeg geboren kinderen de Wet op de lijkbezorging nu wel of niet van toepassing was, was
nog wel eens lastig vast te stellen.
De gewijzigde wet is niet van toepassing op een menselijke vrucht die na een zwangerschap van minder
dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen of binnen 24 uur na de geboorte overlijdt. Deze laatste
zinsnede is nieuw.
Bij een dergelijk te vroeg geboren kindje mogen de bepalingen van de wet gevolgd worden, maar het
hoeft niet. Zo‟n kindje mag gecremeerd of begraven worden zonder bijv. een verlof daartoe. Een doktersverklaring moet begraafplaatsen en crematoria voldoende zekerheid hierover geven, zo is nu ook te
lezen in het nieuwe art. 11a, maar in de praktijk was dit al gebruik.
Als een dergelijk kind (minder dan 24 weken zwangerschap) langer heeft geleefd dan 24 uur, of als een
kind na een zwangerschap van meer dan 24 weken levenloos ter wereld komt, is de Wet op de lijkbezorging wel van toepassing.
Aangifte doen van geboorte staat los van de regeling in de Wet op de lijkbezorging. Van ieder levend
geboren kind moet aangifte van geboorte worden gedaan (en daarna van het eventuele overlijden).
Lijkschouw
Inmiddels is in de vernieuwde wet opgenomen dat een lijkschouw „zo spoedig mogelijk‟ na het overlijden dient plaats te vinden. Dit is een rekbaar begrip, waarvan de rechter de rek moet vaststellen. Er is
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bewust voor gekozen om geen termijn op te nemen. Aangenomen mag worden dat het in de ochtend
schouwen van iemand die de avond daarvoor is overleden, hiermee niet meer is toegestaan. Overtreding
van deze bepaling is een strafbaar feit.
Volgens de staatssecretaris mag enige basisverzorging van de overledene plaatsvinden voordat er is geschouwd, maar die verzorging mag een goede lijkschouw niet belemmeren. Omdat er niet nader wordt
toegelicht wat onder basisverzorging wordt verstaan, blijft onduidelijk wat wel of niet is toegestaan. Terughoudendheid door de overledenenverzorger lijkt geboden als er nog niet is geschouwd. Als er twijfel
is aan een natuurlijke dood of als er een vermoeden bestaat van een niet-natuurlijke dood, dan mag de
overledene niet vervoerd worden, behalve na toestemming van een officier van justitie. Ook ontleding,
conservering begraven of cremeren mag dan alleen met toestemming.
Als er sprake is van een minderjarige (iemand jonger dan 18 jaar) overledene, moet er door de schouwende arts altijd eerst overleg plaatsvinden met de gemeentelijk lijkschouwer voordat een verklaring
van (natuurlijk) overlijden mag worden afgegeven. Dit overleg mag telefonisch zijn. Het gaat hier om
een van de specifieke bepalingen die zijn vastgesteld als een minderjarige overlijdt. De overige bepalingen treden pas op een later (nog onbekend) tijdstip in werking, vanwege praktische problemen.
Identificatieprocedure
De identificatieprocedure uit art. 8, die door de uitvaartondernemer plaatsvindt, wordt meer in overeenstemming gebracht met datgene dat in de praktijk al gebeurde.
Inde wet is nu opgenomen dat uitvaartverzorgers niet alleen een registratienummer of de kist of het omhulsel moeten aanbrengen, maar ook een formulier met o.a. datzelfde nummer plus een aantal gegevens,
zoals de namen en de data van geboorte en overlijden, aan de houder van begraafplaats of crematorium
moeten overleggen.
Uitvaartverzorgers doen dus de identificatie van de overledene, daardoor kan bij het crematorium of de
begraafplaats in principe worden volstaan met het vergelijken van het nummer op de kist of het omhulsel met het nummer op het registratieformulier.
Als er redenen zijn om aan te nemen dat de gegevens op de kist of het omhulsel of op het document niet
juist zijn, vindt zo mogelijk identificatie plaats door middel van twee getuigen die de overledene bij leven hebben gekend.
Als er in zo‟n geval echter wel vaststaat om wiens lichaam het gaat, hoeft er niet meteen met getuigen te
worden geïdentificeerd. De crematie of begraving mag gewoon doorgaan, als later de administratie maar
in orde wordt gemaakt.
Het overtreden van de regels met betrekking tot het registratieformulier en het registratienummer is nu
strafbaar gesteld.
Termijn van lijkbezorging
Een voor de praktijk belangrijke wijziging betreft die van de normale maximale termijn van lijkbezorging. Nu moet lijkbezorging uiterlijk plaatsvinden op de vijfde dag na de dag van overlijden (behoudens
het vragen van uitstel).
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De nieuwe normale maximale termijn van lijkbezorging wordt de zesde werkdag na het overlijden. Deze
oprekking van de termijn is bedoeld om nabestaanden (en de samenleving) kosten te besparen, er hoeft
immers minder snel uitstel gevraagd te worden, en is door verbeterde koeltechnieken (en thanatopraxie)
ook mogelijk. Maar een langere termijn zal aan de andere kant voor nabestaanden ook meer kosten met
zich meebrengen, langer een rouwcentrum moeten huren of koeling bij een thuisopbaring e.d.
Wat betekent dit nu in de praktijk?
Volgens de Algemene termijnenwet, die op artikel 16 van toepassing is verklaard, zijn werkdagen geen
zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen.
Algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasdag, de Christelijke
tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd (30 april) en de vijfde mei. Goede Vrijdag wordt met een algemeen erkende feestdag
gelijk gesteld.
Volgens het Besluit van 27 september 2007 (Staatscourant 2007,194) en dat is gebaseerd op de Algemene termijnenwet, wordt 14 mei 2010 ook met een algemeen erkende feestdag gelijkgesteld.
Omdat er in een termijn van zes werkdagen altijd een weekend valt wordt de feitelijke termijn altijd tenminste acht dagen. Soms vallen er zelfs twee weekenden in, waardoor de feitelijke termijn op tien dagen
komt. Bij samenloop met feestdagen als Kerstmis, Pasen of Pinksteren kan de feitelijke termijn nog langer zijn. Dat is een behoorlijke verruiming van de termijn in vergelijking tot de termijn van heden.
Bedacht dient te worden dat een dergelijke lange termijn een mogelijkheid is, maar het is natuurlijk niet
verplicht om tot het einde van de termijn te wachten.
De mogelijkheden tot het vragen van uitstel of bespoediging (eerder dan de vereiste 36 uur) zijn onveranderd gebleven.
Lijkbezorging door de Burgemeester
Als niemand de lijkbezorging van iemand op zich neemt, doet de Burgemeester dat. In dat geval wordt
begraven of gecremeerd naar keuze, tenzij een wens van de overledene bekend is.
Als het gaat om een niet geïdentificeerde overledene, moet de Burgemeester er voortaan voor zorgen dat
ten behoeve van identificatie of opsporing lichaams-materiaal wordt afgenomen. Het kan daarbij gaan
om een gebitsstatus, DNA of afdrukken van lichaamsdelen (bijv. vingerafdrukken). Een niet geïdentificeerde overledene moet worden begraven.
Als het graf van een dergelijke niet-geïdentificeerde persoon wordt geruimd, moet de Burgemeester door
de begraafplaatshouder worden gewaarschuwd, om alsnog lichaamsmateriaal af te nemen als dit nog niet
is gebeurd. De ruiming wordt opgeschort in dat geval, tot de uitslag van de poging tot identificatie bekend is.
Begraven
Voorheen was in de wet alleen het uitsluitend recht op een graf voor bepaalde of onbepaalde tijd geregeld, ook wel huurgraf, koopgraf, eigen graf, of familiegraf genoemd. Deze graven zullen voortaan particuliere graven heten, ter onderscheiding van de algemene graven.
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De uitvaartverzorger krijgt van de staatssecretaris de taak toebedeeld om voorlichting te geven over de
verschillende typen graven en vooral wat betreft de consequentie van een algemeen graf, namelijk dat dit
na de tien jaar verplichte grafrust kan worden geruimd.
Algemeen graf
Algemene graven worden nu voor het eerst in de wet genoemd. Een algemeen graf is een graf waarbij de
houder van de begraafplaats bepaalt wie erin worden begraven.
Opgenomen in de wet is de nieuwe verplichting voor de begraafplaatsbeheerder dat de belanghebbende
(de opdrachtgever tot begraving) bij een algemeen graf tenminste zes maanden en ten hoogste twaalf
maanden voordat de termijn van uitgifte verloopt, wordt gewaarschuwd dat de termijn afloopt en het
graf kan worden geruimd. De verplichting bestaat alleen als het adres van de belanghebbende bekend is.
Nabestaanden kunnen in zo‟n geval hooguit vragen om herbegraving in een particulier graf, andere opties hebben zij niet. Verlenging van de termijn is niet mogelijk.
Particulier graf
Het uitsluitend recht op een graf kan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd worden verleend. Was
deze termijn (bij eerste uitgifte) minimaal twintig jaar, in de vernieuwde wet is opgenomen dat het voor
een termijn van ten minste tien jaar kan worden gevestigd. Begraafplaatsen worden niet verplicht om
termijnen van tien jaar aan te bieden.
Verlenging kan plaatsvinden met een willekeurige termijn, maar de begraafplaatshouder mag bepalen
dat de periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer is dan twintig jaar. Tot op heden
kon er steeds voor een periode van maximaal 10 jaar verlenging plaatsvinden.
De begraafplaatshouder moet rechthebbenden wiens adres hem bekend is voor het verstrijken van de
termijn schriftelijk mededeling doen van het verstrijken van de termijn en van de mogelijkheid tot verlenging (al dan niet onder de beperking dat dit voor minimaal vijf jaar moet en voor maximaal twintig
jaar kan).
De begraafplaatshouder hoeft nu niet meer actief op zoek te gaan naar het adres van de rechthebbende.
Als er na de schriftelijke mededeling door de begraafplaatshouder binnen drie maanden geen verlenging
is verzocht, moet de begraafplaatshouder het aflopen van de termijn bekend maken bij het graf en bij de
ingang van de begraafplaats.
Verder is er een nogal ingewikkelde regeling wat betreft het vervallen van het recht op een particulier
graf als de rechthebbende het onderhoud van het graf verwaarloost. Volstaan zal worden met het weergeven van de meest ingrijpende regel.
Als de begraafplaatshouder een schriftelijke mededeling van de kennelijke verwaarlozing van het graf
aan de rechthebbende doet, en deze bevestigt de ontvangst daarvan, moet binnen één jaar daarna in het
onderhoud worden voorzien. Zo niet, dan vervalt het recht op het particuliere graf.
Als de ontvangst van de schriftelijke mededeling niet wordt bevestigd, is er sprake van een langere termijn voordat het recht op het graf vervalt (tenminste vijf jaar).
De wetgever heeft geprobeerd de scherpe kantjes van deze bepalingen te halen door middel van art. 28
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lid 7 (pas na twintig jaar voor nieuw te vestigen graven) en art. 84a, dat het overgangsrecht regelt voor
bestaande graven, (niet eerder dan in 2029), maar is daarbij waarschijnlijk onvolledig geweest.
Het lijkt voer voor juristen om te bepalen wat de wetgever daar nu precies heeft bedoeld en welke gevallen nu wel of niet onder de „versoepelingen‟ vallen.
Opgraving
Bij opgraving blijft de toestemming van de Burgemeester vereist. Deze hoeft echter de regionale inspecteur van de volksgezondheid niet meer te horen. De rol van de regionale inspectie die in de Wet op de
lijkbezorging op verschillende punten aanwezig was, is vervallen.
Een opgegraven lijk mag worden gecremeerd, als daarom wordt verzocht door degene die het oorspronkelijke verlof tot begraven heeft aangevraagd. Als er echter binnen een jaar na begraving een dergelijk
verzoek wordt gedaan, moet toestemming van de officier van justitie worden gevraagd. Tot nu moest er
altijd bij crematie na opgraving, op verzoek van nabestaanden, toestemming aan de officier worden gevraagd.
Nadere regelgeving
De minister mag regels bepalen (bij amvb) met betrekking tot het ruimen van graven, het verwijderen
van grafmonumenten en de teraardebestelling van overblijfselen van lijken. Dit zijn nieuwe onderwerpen, naast de al eerder in het Besluit op de lijkbezorging vastgelegde uitwerking van de onderwerpen als
de wijze van begraven, de inrichting van het graf (en het per ongeluk vervallen onderwerp; de afstand
tussen graven onderling).
De nieuwe onderwerpen zijn in de wet terecht gekomen door een amendement van de SP, die ruimen en
de teraardebestelling van overblijfselen van lijken graag zag gebeuren op de manier die het Comité van
Waakzaamheid voorstaat. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is afgesproken dat de staatssecretaris
eerst in overleg zal treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten zodat gemeenten zelf hun maatregelen kunnen nemen. Als dit niet of onvoldoende gebeurt, moet de staatssecretaris vanaf een jaar na de
inwerkingtreding van de wet zelf regels maken hiervoor. Wordt dus vervolgd.
Hetgeen op een graf is geplaatst
Grafmonumenten behoorden in eigendom toe aan de eigenaar van de grond, volgens de normale regels
van het Burgerlijk wetboek.
In een nieuwe bepaling is nu de uitzondering vastgelegd dat de eigendom van hetgeen op het graf is
geplaatst eigendom blijft van de rechthebbende
(bij een particulier graf) of de belanghebbende
(opdrachtgever, bij een algemeen graf). Deze eigendom duurt totdat mag worden geruimd (bijv.
als de rechten op een particulier graf niet worden
verlengd of als de periode van grafrust bij een alLao-tse
gemeen graf is verstreken). Als het graf juridisch

Wie zeer integer is,
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gezien mag worden geruimd, keert de eigendom van het op het graf geplaatste terug naar de eigenaar
van de grond.
Er zitten nog veel praktische haken en ogen aan deze bepaling, maar dat voert voor een overzicht als dit
te ver.
Crematie
Overal in de wet waar sprake was van „verbranding‟ wordt dit vervangen door het in het spraakgebruik
ingeburgerde „crematie‟.
Er hoeven door de houder van een crematorium op de asbus minder gegevens te worden aangebracht.
De asbus, kan na een verblijf van minimaal een maand bij het crematorium, aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld, door of namens wie de opdracht tot crematie is gegeven. Dit laatste is een
verduidelijking ten opzichte van het huidige „die de zorg voor de asbus op zich neemt‟.
De ruimingstermijn voor een asbus was twintig jaar, maar is nu teruggebracht naar tien jaar.
Verlof tot ontleding
Het aangewezen formulier bij dit verlof komt te vervallen.
Balsemen
Het balsemen of conserveren van een lijk (anders dan in de Wet op de orgaandonatie is voorzien) is en
blijft verboden.
De uitzonderingen hierop voor ontleding en naar het buitenland zenden van het lijk blijven, net als nu,
bestaan.
Een nieuwe algemene uitzondering op het verbod tot balsemen of conserveren wordt gemaakt voor een
conserverende werking die ten hoogste tien dagen effect heeft (thanatopraxie). Thanatopraxie mag alleen
als duidelijk is dat er geen orgaandonatie plaatsvindt.
Nabestaanden mogen beslissen of de overledene zal worden gebalsemd. Alleen als de overledene nadrukkelijk als wens te kennen heeft gegeven dit niet te willen, moet deze wens zoveel als mogelijk worden gevolgd.
De samenstelling en het gebruik van de middelen bij thanatopraxie, als ook de opleiding voor thanatopracteurs wordt voorlopig aan de praktijk overgelaten. Gaat dit niet goed, dan kunnen er vanuit de
overheid nadere regels worden gesteld.
Thanatopraxie mag niet plaatsvinden of worden voortgezet als er aanwijzingen zijn voor een nietnatuurlijke dood of als zo‟n dood niet kan worden uitgesloten.
Mr. K. Been
11 december 2009
JOU advisering: jou@ziggo.nl
Bron: Uitvaartbranche, 16-12, Sjaak 16-12-2009.
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100 jarig jubileum van de Uitvaartvereniging Ten Boer
Op zaterdag 10 april heeft de uitvaartvereniging Ten Boer
het 100-jarig jubileum gevierd met o.a. een lezing van
Reint Wobbes over begraven vroeger en nu en een minibeurs.
De vereniging:
Evenals vroeger overlijden er jaarlijks – vaak heel onverwacht – mensen. Ook binnen de gemeente Ten Boer. Eeuwenlang werden de overledenen in het dorp Ten Boer en
omstreken door de „noaberschap‟ begraven. Eerst in en
rondom de kerk. Later op de begraafplaats buiten het dorp.
Inmiddels raakt deze vol en is er een nieuw begraafpark
gekomen.
Sinds 1910 – heeft een aantal inwoners uit onze gemeente
de vroegere „noabersplichten‟ op zich genomen. Hiervoor
is de „ Uitvaartvereniging Ten Boer‟ opgericht. Zij heeft
naast een aantal dragers een uitvaartverzorger – in de persoon van de heer K.J. van Houten te Loppersum - in
dienst. Hij is het aanspreekpunt in geval van overlijden.
De „Uitvaartvereniging Ten Boer‟ is een vrijwilligersorganisatie welke zonder winstbejag nog steeds kan concurreren met grote en dure begrafenisorganisaties.
Kortom een waardevolle traditie op ons dorp die verdient
in stand te worden gehouden.
De vereniging heeft voor het verzorgen van een uitvaart
een uitvaartverzorger, een zevental dragers en een beperkt
aantal andere vrijwilligers in dienst. Verder bestaat de vereniging uit een kleine veertienhonderd leden met een bestuur afkomstig uit alle geledingen van de gemeente Ten
Boer dat zich vrijwillig inzet voor de belangen en taken
van de vereniging.
Wij ontvingen een aantal foto’s van de vereniging en zochten de
informatie daarbij op, Sjaak,13-4-2010.

Digitale nieuwsbrief
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100-jarige begrafenisvereniging Jutrijp-Hommerts biedt
jubileumboek aan
Voorzitter Gezinus van Netten en penningsmeester
Geertje Hoekstra hebben 31 maart 2010 het jubileumboek over de begrafenisvereniging JutrijpHommerts aangeboden aan burgemeester Jacob
Reitsma. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat begrafenisvereniging Jutrijp-Hommerts werd opgericht.
Daarom heeft het bestuur van de begrafenisvereniging de gebeurtenissen van de afgelopen 100 jaar
in het boekwerkje „Wat minder werk, wat beter‟
vastgelegd.
Het doel van de vereniging was bij oprichting „te
zorgen voor een nette begrafenis.‟ Deze doelstelling staat nog steeds overeind, stelt voorzitter Van
Netten in het voorwoord van het jubileumboekje.
Het boekje is gebaseerd op diverse interviews en
op documentatie en archiefmateriaal van de begrafenisvereniging.

Het boekje is in de dorpen Jutrijp en Hommerts
huis-aan-huis verspreid, zodat inwoners kennis
kunnen nemen van het wel en wee van de vereniging.
Gem. Wymbritseradiel, 01/04/10. Sjaak 6-4-2010

Samenwerking uitvaartvereniging Westermeer en De Friesland
JOURE - Uitvaartvereniging Westermeer uit Joure neemt deel aan een pilot waarin wordt samengewerkt met De Friesland Zorgverzekeraar. Mensen kunnen een aanvullende uitvaartverzekering
afsluiten bij De Friesland zodat ze er zeker van zijn dat nabestaanden niet voor onverwachte kosten komen te staan.
Het komt regelmatig voor dat mensen onderverzekerd zijn. Dit leidt soms tot schrijnende situaties, omdat nabestaanden de rekening krijgen gepresenteerd. Bovendien denken veel mensen goed verzekerd te
zijn, terwijl dat niet altijd het geval is. Ongewild zadelen ze daarmee familieleden met de kosten op.
Voorzitter Luuk Hazelhoff van uitvaartvereniging Westermeer is één van de initiatiefnemers voor de
pilot. Vandaar ook dat Joure één van de twee deelnemende uitvaartverenigingen is. Dokkum is de andere
plek in Friesland waar de pilot wordt uitgevoerd.
Vorige week donderdag werd in Dokkum de samenwerkingsovereenkomst tussen De Friesland en de
Friese federatie van uitvaartverenigingen getekend. Bij laatstgenoemde zijn 218 uitvaartverenigingen
Digitale nieuwsbrief
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aangesloten waaronder ook de twee pilotverenigingen.
Doel van het initiatief is om de leden van de uitvaartvereniging met het aanbieden van de uitvaartverzekering een extra stuk service aan te bieden. Voor de Friese zorgverzekeraar geldt dat zij haar verzekeringspakket verder uit wil breiden om haar klanten zodoende extra service te kunnen bieden.
Uitvaartvereniging Westermeer telt 3.000 leden. Zij krijgen vanaf 20 april een brief met daarin de aanbieding voor de aanvullende uitvaartverzekering. Een week later volgen de andere inwoners van Joure
die geen lid van de vereniging zijn. “We sturen de niet leden ook een brief om hun op ons bestaan te attenderen. In die mailing staat ook de mogelijkheid tot de aanvullende verzekering beschreven,” legt Hazelhoff uit.
De voorzitter heeft goede verwachtingen van de pilot. “Het lijkt erop dat deze actie positief aan gaat
slaan. Wij als uitvaartvereniging zijn groeiende en hebben een groot belang bij nieuwe leden om kosten
beheersbaar te houden, vandaar ook de mailing aan de niet leden.” In mei wordt de pilot geëvalueerd.
Mocht de pilot succesvol blijken dan wordt dit initiatief over heel Friesland uitgerold.
Skarsterlannieuws, 10 april 2010, Sjaak 11-4-2010.

Friese Uitvaartverenigingen en De Friesland
Zorgverzekeraar gaan samenwerken
De Friese Uitvaartverenigingen en De Friesland Zorgverzekeraar gaan samenwerken. De samenwerking houdt in dat de ruim 200 uitvaartverenigingen, verenigd in de Vereniging Federatie van
Uitvaartverenigingen in Friesland, hun leden in de gelegenheid stellen via De Friesland een aanvullende kapitaalverzekering af te sluiten.
Het komt regelmatig voor dat mensen onderverzekerd zijn. Dit leidt soms tot schrijnende situaties omdat
nabestaanden de rekening krijgen gepresenteerd. Bovendien denken veel mensen goed verzekerd te zijn,
terwijl dat niet altijd het geval is. Ongewild zadelen ze daarmee familieleden met de kosten op.
De ondertekening van de overeenkomst vond op 1 april plaats in uitvaartcentrum Begrafenis en Crematievereniging Dokkum en omstreken. Het contract is ondertekend door de heren J.R. de Jong, voorzitter
van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland, en P.C. van Winsen, directeur Klant én Service
van De Friesland Zorgverzekeraar. Hoewel de datum tot de nodige glimlachjes heeft geleid, geldt dit
zeker niet als het om „onderverzekeren‟ gaat. Bij een groot aantal uitvaartverzekeringen gaat het om een
kapitaalverzekering, waarbij een vast bedrag verzekerd is. Door de stijgende prijzen, kan dit bedrag niet
meer voldoende zijn.
Eerste acties
De overeenkomst markeert voor beide organisaties een belangrijke mijlpaal. Beide organisaties hebben
elk op hun eigen gebied een sterke positie binnen Friesland en zijn diep geworteld in de Friese samenleDigitale nieuwsbrief
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ving. De Federatie was op zoek naar een betrouwbare partner om haar dienstverlening op het gebied van
de uitvaartverzekeringen verder uit te breiden. Bij De Friesland, die daarbij samenwerkt met Monuta,
krijgen de verzekerden nu de mogelijkheid om zich bij te verzekeren. De eerste acties zullen binnenkort
worden gestart met de uitvaartverenigingen van Joure en Dokkum.
Toekomst
De Federatie verzorgt meer dan de helft van alle uitvaarten in Friesland. De Friesland Zorgverzekeraar
biedt naast zorgverzekeringen ook al jaren een uitvaartverzekering aan. Door de samenwerking tussen de
Federatie en De Friesland Zorgverzekeraar wordt het nu voor de leden van de plaatselijke uitvaartverenigingen mogelijk een verzekering af te sluiten. De Friesland Zorgverzekeraar is blij dat ze met deze samenwerking de lokale verenigingen kan ondersteunen en zo haar lokale betrokkenheid kan onderstrepen.
Op deze manier wordt het mede mogelijk gemaakt alle zaken rondom de uitvaart dichtbij in de eigen
vertrouwde omgeving te regelen. Bovendien speelt de aanwezigheid van dergelijke lokale verenigingen
een belangrijke rol in het behoud van voorzieningen en de versterking van leefbaarheid in Friesland. In
de toekomst kijken beide partijen hoe ze de dienstverlening verder kunnen uitbreiden. Als risicodrager
voor de uitvaartverzekeringen zal Monuta op de achtergrond een rol spelen. Als één van de grootste uitvaartverzekeraars in Nederland en al sinds 1924 een betrouwbare en degelijke maatschappij die al jaren
samenwerkt met De Friesland Zorgverzekeraar.
Bron: Persberichten, Sjaak 8-4-2010

Nieuwe website!
De website van Algemeen Belang is compleet ververst. Sterker nog: geheel vernieuwd! We hebben
tot nu toe veel te weinig aandacht besteed aan dit
communicatiemiddel. Maar daar is nu verandering
in aangebracht, en hoe!
Nee, we gaan de wereld niet op zijn kop zetten
maar wel bewegingen maken. In contact komen
met nog meer mensen, verzekeringen sluiten, uitvaarten verzorgen, informatie geven, alle mogelijke vragen beantwoorden.
We moeten nog een beetje handigheid gaan krijgen
in het bloggen, twitteren en alles wat maar mogelijk is om vindbaar, bereikbaar en benaderbaar te
zijn. Trouwens, we zullen regelmatig allerlei verschillende mensen uitnodigen om ook een blog te
leveren. Want er is genoeg om met elkaar te delen,
daar moet deze site ook een platform voor worden.
Digitale nieuwsbrief

Dus bezoekers, zeg het maar: vinden jullie de site
goed, toegankelijk, informatief en zijn de foto‟s
leuk? Laat het weten! We zijn benieuwd naar jullie
reactie.
Leve de digitale wereld!
Evert de Niet,
Algemeen Directeur

16-04-2010

Kijk ook eens op www.algemeenbelang.nl
(Sjaak, 2-4-2010).
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Uitvaartpolis kwijt zijn is heel vervelend
Haarlem - Jan Drommel uit Zandvoort weet het
niet meer. Hij is er vast van overtuigd een jaar of
tien geleden een uitvaartverzekering voor zichzelf
te hebben afgesloten, maar kan nergens meer een
polis meer vinden. Waar moet hij hem zoeken?
Destijds, zo kan Drommel zich nog herinneren,
waren er verzekeringen in omloop, waarbij je tegen een eenmalige afkoopsom het recht op een
nette uitvaart verwierf. Dat is vastgelegd in een
contract, waarvan Drommel een polis heeft gekregen, maar door verhuizingen of het overlijden van
een partner kunnen dat soort dingen verdwijnen. Is
er dan een instelling, waar je zulke gegevens bo-

Nee dus. Bij uitvaartkoepel Nardus, waaraan zich
zo'n 550 kleinere verenigingen hebben verbonden,
schudt men het moede hoofd. 'Dat is zoeken in een
hooiberg, mijnheer'. De grote maatschappij Dela
wil in haar administratie kijken, maar kan ons ook
niet verder helpen dan dat. Yarden, ten slotte, een
andere grote maatschappij, moet ons en Drommel
eveneens teleurstellen.
Bron: Haarlems Dagblad 15-3, Sjaak 17-3-2010.

ven water kunt tillen?

Begeleiding bij afscheid
RAALTE - Het aantal niet-kerkelijk uitvaarten neemt toe en de vraag naar een persoonlijke uitvaart wordt steeds groter. Veel mensen vinden het best lastig om een uitvaartdienst een betekenisvolle, persoonlijke invulling te geven. Als ritueelbegeleider biedt Willeke Klein uit Raalte een helpende hand.
Willeke begeleidt en ondersteunt bij uitvaarten en
organiseert herdenkingdiensten. “Het klinkt misschien als een cliché, maar iedere uitvaart is uniek.
Iedere persoon is immers uniek. Het is toch mooi
dat de overledene heel herkenbaar naar voren komt
in de dienst? Mensen hebben vaak geen idee wat er
allemaal mogelijk is en dat men - voor een heel
groot deel - zelf invulling kan geven!” Kerkelijk of
niet, mensen hebben toch vaak behoefte aan een
ritueel, legt Willeke uit. “Het woord ritueel komt
wat beladen over, maar een ritueel betekent alleen
maar betekenisvolle handeling. Of je nu een perDigitale nieuwsbrief

soonlijk berichtje achterlaat of een kaarsje brandt;
het zijn rituelen… Kleine, eenvoudige handelingen
geven het gevoel dat je een eigen bijdrage hebt geleverd aan het afscheid van een dierbare. Dat geeft
veel voldoening en troost!” Over haar werkwijze
zegt ze: “In een gesprek met de naasten kijken we
naar het leven van de overledene. Wat was belangrijk voor hem/haar? Wat heeft deze persoon betekend in het leven? We gaan op zoek naar een rode
draad en komen ten slotte op een thema uit. Rond
dat thema wordt de dienst samengesteld. Bijvoorbeeld het thema roos. De roos als symbool, kleine
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bloemstukjes met rozen, maar ook de kwetsbaarheid van een roos, de roos met de doornen, een
verhaal of gedicht voorlezen over de roos als symbool voor het leven enzovoorts.”
Niet alleen de uitvaart, maar ook het as verstrooien
ziet Willeke als een moment van stilstaan bij de
dierbare en een moment van afscheid. ,,Een aan-

Willeke werkt 18 april mee aan een Open dag in
het crematorium Steenbrugge te Diepenveen. Informatie: www.willekeklein.nl
door Loes Hartholt, Weekblad voor Salland 6-4, Sjaak
7-4-2010,.

grijpend moment, dat je als afsluiting kan zien.”

Natuurbegraafplaats landgoed De Heidepol
EDE - De toekomstige eigenaar van het terrein van landgoed De Heidepol wil een natuurbegraafplaats realiseren. Dit zou de vierde plek in Nederland worden met een dergelijke begraafplaats
waar 'groen' centraal staat. Het perceel bevindt zich in natuurgebied Veluwe, op de grens van de
gemeenten Ede en Arnhem.
Een natuurbegraafplaats is een plek die niet als
zodanig herkenbaar is: er komen geen grafzerken
en andere wijzen van grafafdekkingen voor. De
bedoeling is dat slechts een deel van het terrein
voor begraven gebruikt gaat worden en de rest met
rust gelaten wordt. Het gebied zal vrij toegankelijk
zijn. Er wordt ingezet op natuurwinst ten opzichte
van de huidige situatie.
De bestaande woning (op het grondgebied van de
gemeente Arnhem) zal worden gebruikt als ontvangstruimte en mogelijk als beheerderswoning.
De bestaande inrit voor de woning zal ook de toegang tot de begraafplaats worden. Parkeren zal zoveel mogelijk op eigen terrein gebeuren. Voor
plechtigheden waarbij meer nabestaanden worden
verwacht, wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten in de omgeving.
Toetsing binnen de verschillende disciplines van
de gemeente Ede geeft aan dat er in principe mogelijkheden zijn om aan dit plan mee te werken.
Digitale nieuwsbrief

De natuurbegraafplaats in Hoog Soeren.
foto Marianne Stevens

Wel zijn er nog aantal randvoorwaarden, met name
op het gebied van de landschappelijke inrichting
en ecologie.
Het gemeentebestuur stemt in principe in met dit
initiatief. Het plan betreft een particulier initiatief,
zodat alle kosten voor rekening zijn van de initiatiefnemer.

16-04-2010

Bron: Scherpenzeelse Krant, 13-4, Sjaak 14-4-2010.
Pagina 14

Samenwerkende uitvaartorganisaties

Uitvaartvereniging verbolgen over concurrentie zorggroep
Meander
WILDERVANK - Uitvaartvereniging Wildervank
is „verbolgen‟ over het initiatief van zorggroep
Meander in Veendam voor een eigen uitvaartverzorging. Voorzitter Henk Robben van de Wilder-

zijn vaak ook nog extra kosten bijverzekerd. Meander speelt met onze leden en ik ben bang dat familie die elders in den lande woont bij het overlijden van een patiënt zich uit gemak tot haar service

vankster uitvaartvereniging, die 2200 leden telt,
vindt dat er sprake is van belangenverstrengeling.
“Meander heeft de patiënten al onderdak en wil
dus nu ook al geld vangen voor de dood.”

laat verleiden,” aldus Robben.

Robben, die ook zegt te spreken namens de uitvaartverenigingen in Veendam en Muntendam,
begrijpt niet waarom Meander tot het initiatief is
gekomen. “Want de patiënten in de zorgcentra zijn
grotendeels van onze verenigingen lid. En in het
pakket is al in de uitvaartverzorging voorzien en

De Wildervankster uitvaartvereniging en ook de
plaatselijke zusterverenigingen kunnen volgens
hem beschikken over „een prachtige aula‟ in Veendam of de aula van Wildervank. “Ik begrijp niet
waarom Meander met iets begint, dat al prima is
geregeld.”
Dagblad van het Noorden, 3-4-2010, Sjaak 5-4-2010.

Wedstrijd: maak een mooie kist en win je eigen begrafenis
OVERASSELT - Het is een prijs waarvan je zeker
weet dat je hem ooit kunt gebruiken: een uitvaart.
De Overasseltse uitvaartondernemer Monica Zeegers looft hem uit aan degene die van een standaard doodskist het mooiste kunstwerk maakt.
Kunstenaars uit het hele land kunnen aan de wedstrijd meedoen.
De basiskist kunnen ze voor niks bij de vestigingen van Zeegers in Overasselt en Maastricht komen ophalen. De uitvaartverzekering van 5.000
euro is natuurlijk te verzilveren bij Zeegers zélf.

Wat er uiteindelijk met de kisten gebeurt, is nog
onduidelijk. „Matchen‟ kist en model, dan valt er
wellicht wat voor de vrijwilliger te regelen. Verder

Maar mocht je in pakweg Amsterdam wonen, mag
je ook bij de concurrentie terecht, legt de ondernemer uit: “De uitvaart is wel bedoeld voor de kunstenaar zélf. Je mag hem niet aan iemand weggeven.”
Digitale nieuwsbrief

De ontwerpers moeten de kunstkist voor een specifiek iemand maken. Zeegers vraagt vrijwilligers
zich te melden als fictieve dode. Die „modellen‟
worden gekoppeld aan een kunstenaar, die op basis
van hun persoonlijkheid en levenshouding aan de
slag gaat met een kist. Zeegers: “Het is niet de bedoeling dat de vrijwilliger een ontwerp bestéld. De
kunstenaar geeft er zijn eigen invulling aan.”

denkt Zeegers aan een verkoopexpositie, zodat ook
de niet winnende kunstenaars er wat aan verdienen. De nieuwe eigenaars mogen de kist vervolgens uiteraard naar eigen inzicht gebruiken.
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Bron: De Gelderlander 14-04, Sjaak 15-04-2010.
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WWW.STIVERS.NL
Een nieuwe website , gericht op Stichtingen en Verenigingen
Deze website is een initiatief van de Belastingdienst, in samenwerking met:
de Kamer van Koophandel;
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
Nederlandse orde van Administratie en belasting deskundigen(NOAB);
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB);
de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA);
het Register Belastingadviseurs (RB), koepelorganisatie van:
- het College Belastingadviseurs (CB) en
- de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB).
Stivers is een samenvoeging van de rechtsvormen stichting en vereniging (stivers). Op deze website
wordt de term “Stivers” naast stichtingen en verenigingen gebruikt. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld.
Geldt een regeling of bepaling slechts voor verenigingen en niet voor stichtingen, of omgekeerd, dan
wordt uiteraard over vereniging of stichting gesproken.
Een stichting of vereniging kan te maken krijgen met diverse belastingen. Daarbij kunt u denken aan
loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en successierecht. Op deze website krijgt u over
deze vier belastingen meer informatie via de knoppen bovenaan het scherm. Voor een aantal doelgroepen is specifieke informatie tevens te vinden in het menu links.
Via de knoppen links kunt u:
uw vraag over de werking website voorleggen via de knop Contact;
nazien of uw vraag al eerder is voorgelegd en het antwoord raadplegen via de knop Veelgestelde
vragen.
de websites bezoeken van de partners die aan deze website hebben bijgedragen.
Kijk zelf of de stichting of verenging belastingplichtig is voor de omzetbelasting en/of de vennootschapsbelasting
Erg handig is de “Toets belastingplicht”. Met dit hulpprogramma krijgt u (na het beantwoorden van een
aantal vragen) een indicatie of de vereniging of stichting mogelijk belastingplichtig is voor de omzetbelasting en/of de vennootschapsbelasting. Het invullen van de vragen gebeurt geheel anoniem. Wel vragen zij u aan het einde van de vragenlijst een korte enquête in te vullen. Deze enquête wordt slechts gebruikt om de website te verbeteren en is eveneens geheel anoniem.
Digitale nieuwsbrief
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Agenda
20-05-2010

Bestuursvergadering Nardus

29-05-2010

ALGEMENE VERGADERING NARDUS

10-06-2010

Bestuursvergadering Nardus

21-06-2010

Algemene Ledenvergadering F.K.B.

08-07-2010

Bestuursvergadering Nardus

12-08-2010

Bestuursvergadering Nardus

09-09-2010

Bestuursvergadering Nardus

12-10-2010

Bestuursvergadering Nardus

06-11-2010

ALGEMENE VERGADERING NARDUS

11-11-2010

Bestuursvergadering Nardus

09-12-2010

Bestuursvergadering Nardus

Nardus: Belangenbehartiger van uitvaartverenigingen.

APS: 74% overlijdensrisicoverzekeringen kan euro 5.784
goedkoper
Dit is een origineel persbericht.

Op 74% van de lopende overlijdensrisicoverzekeringen kan gemiddeld 326 euro per jaar bespaard worden. In totaal kan er in Nederland ruim 4 miljard bespaard worden over de resterende looptijd van bestaande verzekeringen. Deze 4 miljard is geabseerd (één miljoen lopende overlijdensrisicoverzekeringen
en een gemiddelde besparing van 5.784 euro per polis over de looptijd. Dit blijkt uit een analyse onder
4.700 bezoekers op www.independer.nl.Vorig jaar werd dit onderzoek ook al uitgevoerd. Toen bleek
ook al dat 73% kon besparen.
Veel overlijdensrisicoverzekeringen worden afgesloten in combinatie met het afsluiten van een hypotheek, waarbij een overlijdensrisicoverzekering vaak verplicht is. Consumenten zijn vaak murw geslagen
na hun zoektocht naar een huis, een betaalbare keuken en een passende hypotheek met lage rente. De
verzekeringspolissen die vervolgens op tafel komen worden dan vaak bijna blind getekend, zo ook de
overlijdensrisicoverzekering. Consumenten realiseren zich op dat moment meestal niet dat zij een keuze
hebben. Adviseurs weten dat en spelen er handig op in door in veel gevallen duurdere polissen te adviseren, waardoor zij ook een hogere provisie ontvangen.

Digitale nieuwsbrief

16-04-2010

Pagina 17

Samenwerkende uitvaartorganisaties

Een andere oorzaak is de toenemende concurrentie op de markt van overlijdensrisicoverzekeringen. Onder druk van de transparantie die vergelijkingssites bieden en door scherpe prijsstellingen van nieuwe
aanbieders zijn de premies de afgelopen jaren circa 30% gedaald. Bestaande klanten profiteren daar
meestal niet van, maar door overstappen kan de consument veel besparen.
Veel consumenten zijn zich hier niet van bewust en worden er niet op gewezen. Gezien de vele duizenden euro's verschil is dat een gemiste kans. Het oversluiten van een overlijdenrisicoverzekering is heel
eenvoudig. Een nieuwe verzekering aanvragen kan online in 15 minuten eenvoudig geregeld worden.
Wel moet er soms een medische keuring plaatsvinden en bij verpanding moet de hypotheekverstrekker
toestemming geven (maar dat is in het algemeen een formaliteit).

Fiscaal en juridisch vaknieuws:

Bron: Perssupport, Sjaak 15-04-2010.

Korte werkstaking uit protest geen reden voor ontslag
ARBEIDSRECHT – Het is kersttijd en topdrukte bij de postdienst. De post komt herhaaldelijk te laat op
het steunpunt aan. Een postbezorger schiet dit in het verkeerde keelgat. Hij weigert de post te bezorgen.
Ook als zijn vestigingsmanager hem telefonisch opdraagt dit alsnog te doen blijft hij onwillig. Hij wordt
daarop geschorst. Een kwartier later komt hij terug op zijn weigering, maar dan is hij te laat. Er is al een
vervanger ingeschakeld. Een week later wordt hij op staande voet ontslagen.
Op 30 maart 2010 komt de zaak voor bij de kantonrechter te Haarlem. Die vindt de sanctie te zwaar. Van
hardnekkig werkweigeren is geen sprake, nu de man een kwartier later al heeft aangegeven weer aan het
werk te zullen gaan. Bovendien is de man 55 jaar en gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Zijn belang om zijn
baan te houden weegt voor de kantonrechter daarom zwaarder dan het belang van TNT om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Studiecommissie: belastingheffing kan slimmer
FISCAAL – De Studiecommissie Belastingstelsel vindt dat belastingheffing een stuk slimmer kan. In een
op 7 april gepresenteerde voorstudie doet zij hiertoe een aantal concrete aanbevelingen. De voorstellen
zullen ervoor zorgen dat het belastingstelsel beter aansluit bij de Nederlandse economie; een ingrijpende
stelselherziening is daarvoor niet nodig
De studiecommissie, bestaande uit externe en ambtelijke deskundigen, heeft in opdracht van de toenmalige minister en staatssecretaris van Financiën mogelijkheden onderzocht voor aanpassingen van het Nederlandse belastingstelsel. Ze werd voorgezeten door prof. dr. S. van Weeghel.
De commissie meent dat binnen het huidige stelsel bij een gelijke belastingopbrengst de welvaart kan stijgen. Zij is voorstander van een verdere verbreding van de grondslag en verlaging van de tarieven in de
inkomstenbelasting. Dit is gunstig voor de economische groei. De commissie vindt dat een verhoging van
het toptarief in de inkomstenbelasting vooral een symbolische waarde heeft. De extra opbrengst van een
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hoger toptarief is laag en de negatieve effecten op de arbeidsmarkt relatief groot. Verbreding van de belastinggrondslag is volgens de commissie een betere manier om solidariteit tussen hoge en lagere inkomens te borgen.

Kabinet: maximum aan buitengerechtelijke incassokosten
RECHTSVERKEER – Het kabinet wil onredelijk hoge, buitengerechtelijke incassokosten aan banden
leggen. De vergoeding voor incassokosten wordt straks berekend als percentage van het bedrag dat de
schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd, met een minimumbedrag van 40 euro. Zo mag bijvoorbeeld niet meer dan 150 euro aan incassokosten worden gevraagd, als een rekening van 1.000 euro niet is
betaald. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd.
De schuldeiser is verplicht eerst een aanmaning te sturen voordat hij de incassokosten in rekening kan
brengen. Op die manier krijgt de schuldenaar veertien dagen de gelegenheid om alsnog de vordering te
voldoen. De regeling geldt voor vorderingen tot 25.000 euro die vaak voorkomen bij transacties met consumenten en kleine bedrijven. Deze grens sluit aan bij een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend waarin onder meer wordt voorgesteld de competentiegrens van de kantonrechter tot 25.000 euro te
verhogen.
Het kabinet wil vooral consumenten en kleine bedrijven, zoals eenmanszaken, beter beschermen tegen te
hoge incassokosten. De norm voor vergoeding van incassokosten die nu in de wet is opgenomen, geeft
vaak onvoldoende houvast om vast te stellen welk bedrag precies is verschuldigd.

Nederland goedkoopste vestigingsland binnen Europa
MACRO-ECONOMIE – Nederland is voor buitenlandse ondernemingen de goedkoopste vestigingsplaats
in Europa. Dat hebben onderzoekers van accountants- en adviesbureau KPMG op basis van internationaal
onderzoek geconcludeerd.
De bedrijfskosten van de onderzochte landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Japan en
Mexico, zijn vergeleken met die van de Verenigde Staten.
Het kostenvoordeel van Nederland ten opzichte van de VS bedraagt 3,5 procent. Vergeleken met GrootBrittannië, het op een na goedkoopste Europese land, is het voordeel 1,7 procent.
Japan en Duitsland blijven de duurste van de onderzochte landen, zo blijkt uit het onderzoek. Het kostennadeel van deze landen bedraagt respectievelijk 7,6 en 2,6 procent.
Volgens de onderzoekers is de concurrentiepositie van Nederland in Europa „aanzienlijk verbeterd‟ vergeleken met 2008, toen een soortgelijk onderzoek werd gehouden. „Twee jaar geleden had Nederland nog
te maken met een kostennadeel ten opzichte van Frankrijk en Groot-Brittannië. Dit jaar laten wij alle Europese landen achter ons,‟ aldus Elbert Waller van KPMG.
Van de onderzochte landen is Mexico trouwens het goedkoopste.
Sjaak, 14-04, met dank aan Jo Simons voor aanlevering van alle fiscale en juridische kopij!
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Bestuur per 15 november 2008
Naam
: Fred Meeuwsse
Functie
: voorzitter
Telefoon
: 0571 27 16 43
Mobiel nummer : 06 29 36 32 89
Adres
: v.d. Duin van Maesdamstrsaat 79
Postcode plaats : 7391 VK TWELLO
E-mail
: f.meeuwsse@nardus.eu
Fax
: 057 12 71 687
Contact voor : Gelderse Bond

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
: leen@del-urk.nl
Fax
: 0527 69 00 98
Contact voor : Overijsselse Bond

Naam
: Jan R. de Jong
Functie
: vice voorzitter/externe communicatie
Telefoon
: 0513 55 20 73
Mobiel nummer : 06 54 38 75 26
Adres
: Binnendyk 10
Postcode plaats : 8461 LD ROTTUM
E-Mail
: janrdejong@live.nl
Fax
: 084 75 18 93
Contact voor : Federatie Groningen

Naam
: Sjef van de Wiel
Functie
: wet– regelgeving
Telefoon
: 013 52 19 512
Mobiel nummer : 06 24 90 75 99
Adres
: Beukendreef 12
Postcode plaats : 5061 AD OISTERWIJK
E-mail
: s.vdwiel@nardus.eu
Fax
:
Contact voor : FKB / Federatie Noord Holland

Naam
: Sjaak den Hollander
Functie
: secretaris/interne communicatie
Telefoon
: 046 48 10 205
Mobiel nummer : 06 46 53 01 18
Adres
: Illikhoven 14a
Postcode plaats : 6116 AL ILLIKHOVEN
E-mail
: jjdenhollander@nardus.eu
Fax
: 046 48 10 633
Contact voor : Limburgse Bond

Naam
: Jan Beumer
Functie
: identiteit en kadervorming
Telefoon
: 0345 61 27 02
Mobiel nummer : 06 29 54 87 98
Adres
: Boeylaan 27
Postcode plaats : 4143 BX LEERDAM
E-mail
: jan.beumer@planet.nl
Fax
:
Contact voor : Alle direct aangesloten
uitvaartverenigingen

Naam
: Sinus Zuidema
Functie
: penningmeester
Telefoon
: 0597 64 56 54
Mobiel nummer : 06 51 26 34 09
Adres
: Dr. Ham Brouwerstraat D8
Postcode plaats : 9663 RK NIEUWE PEKELA
E-Mail
: gal.zuidema@nardus.eu
Fax
: 0597 64 56 47
Contact voor : Drenthse Bond
Naam
: Albert Berends
Functie
: website beheer
Telefoon
: 0594 51 45 50
Mobiel nummer : 06 50 85 40 49
Adres
: Tolbertstraat 62
Postcode plaats : 9351 BJ LEEK
E-Mail
: a.berends@nardus.eu
Fax
: 0594 51 19 90
Contact voor : Friese Federatie
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Naam
Functie

: Syta Hammink
: officemanager
Nardus Verenigingsbureau
Telefoon
: 055 505 13 16
Adres
: Dalenk 7a
Postcode plaats : 7371 DE LOENEN
E-Mail
: info@nardus.eu
Fax
: 055 505 33 02

Er kan direct contact worden opgenomen met de
bestuursleden. Schriftelijk contact loopt altijd
via het verenigingsbureau in verband met centrale archivering.
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