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Utrecht, 5 juni 2014 

Budgetten Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg 

 

 

Geachte dames, heren, 

 

Eerder dit jaar maakten we 30K budget vrij voor het onderwijsproject, inmiddels 

Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) gedoopt. Dat was de tweede keer dat 

de cao-tafel budget ter beschikking heeft gesteld, want daarvoor werd al een 

haalbaarheidsonderzoek van 20K gefinancierd vanuit het Cao Fonds, wat we de 

eerste tranche zouden kunnen noemen. Er is op dit moment in totaal dus 50K 

vrijgegeven ter investering.  

 

De tijd is gekomen om het resterende budget ook vrij te maken en middels deze 

brief informeer ik u over dit voorstel en enkele omstandigheden rondom het 

project, bij wijze van voortgangsrapportage.  

 

Budgetvoorstel 
Het budgetvoorstel luidt om dit resterende budget van (in totaal 180K – 50K =) 

130K in twee gelijke delen (65K) vrij te geven en dit te combineren met een 

evaluatie van de voortgang rondom het moment van het ter beschikkingstellen 

van het budget. Per 1 juli 2014 en per 31 december 2014 kunnen de resterende 

tranches 3 en 4 klaarstaan, waarna het budget compleet is. Wij verzoeken de 

cao-partners FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie akkoord te gaan 

met een hiertoe strekkende opdracht aan het cao-fonds. 

 

Daarnaast wil ik over het totaalbudget van 180K opmerken dat het was 

gebaseerd op een eerste inschatting van het project medio 2013 en het ziet er op 

dit moment naar uit dat het een budget van voldoende omvang is.  
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Afrekening, verantwoording, BTW en ESF-subsidie 
In de praktijk van de afrekeningen van NaVU zijn reeds sluitende afspraken 

gemaakt over de wijze waarop de diverse partijen met elkaar tot afrekening 

komen en een juiste administratie voeren. Ik som ze graag op, om u te tonen dat 

we op een verantwoorde wijze met de gelden omgaan: 

 

1. SKU’s stuurgroep NaVU ziet toe op de declaraties van de uitvoerende 

organisaties, zoals SOVO (Onderwijskundig bureau) en anderen die een rol 

spelen in het project. Lid van deze stuurgroep is Frank Peusen, tevens 

bestuurslid van het Cao Fonds. De stuurgroep wordt hierbij ondersteund door 

WISPA, het bureau van SKU (Stichting Keurmerk Uitvaartzorg).   

 

2. Alle kosten worden gespecificeerd ingediend bij de penningmeester van het 

Cao Fonds (Jan de Jong) die de declaratie toetst aan de opdracht en toeziet 

op een juiste administratie.  

 

3. OAVD is een organisatie die via SOVU – een hiervoor in het verleden 

opgericht O&O-fonds – de ESF-subsidie en administratie hieromtrent regelt. 

De stuurgroep spant zich in om de 50%-investeringssubsidie tot het uiterste te 

benutten en de uitkering (achteraf) stroomt terug in het Cao Fonds. 

 

Vanuit het Cao Fonds – penningmeester Jan de Jong – loopt een onderzoek of 

het mogelijk is de gelden vanuit het Fonds vrij van BTW te schenken aan SKU, 

waardoor we een verdere besparing van 21% realiseren.  

 

Positie van Nardus. 
Nardus steunt een koppeling van het onderwijsmodel aan SKU niet. De wijze 

waarop de toegang tot het in te richten register is georganiseerd, wordt niet 

gesteund door Nardus. Nardus is echter wel een voorstander van de 

doelstellingen van het onderwijsmodel. Verder respecteert Nardus een 

meerderheidsstandpunt aan de cao-tafel en zal de verdere ontwikkeling nu niet 

te laten stagneren.  

 

Tijdpad. 
Het tijdpad is sinds het aantreden van het onderwijskundig bureau SOVO 

bijgesteld ten opzichte van de eerste inschattingen in 2013. Ik stuur u daar een 

onderbouwing en uitleg over, zodra deze in ons bezit is.  
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O&O en voeding: afhankelijk van de looptijd 
Indien er een cao tot stand komt voor een jaar, dan kunnen we dat jaar gebruiken 

om de organisatie in te richten die de heffing gaat uitvoeren en onderzoeken hoe 

we de lijst met partijen compleet kunnen maken. In de volgende cao regelen we 

dan het heffingspromillage.  

 

Komt er een cao tot stand voor twee jaar, dan stellen we voor per 1 juli 2015 te 

starten en een heffingspercentage ofwel in deze cao af te spreken of daarover 

tussentijds een promillage af te spreken. Ook de wijze waarop de crematoria hun 

plek vinden in een O&O fonds dat haar fundamenten in de uitvaartverzorging 

heeft, vraagt om aandacht. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Nardus, 

 
BGNU 

Matthijs de Gee 
 


