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Net nu iedereen zo’n beetje toe is aan het voorjaar en de lente,
wordt het winter. Dat betekent dat we ’s morgens autoramen moeten krabben, dat het koud is, dat de kachel nog gewoon brandt en
de deuren en ramen na het luchten weer dicht gaan en we ons persoonlijk verstoppen in allerlei dikke jassen en kleren. Het betekent
ook, dat veel mensen ziek zijn, omdat de weerstand verminderd is
en virussen vat op ons hebben gekregen.
Maar… de zon schijnt. Tenminste, de meeste tijd van de dagen.
Of misschien is het alleen in mijn verbeelding zo. Maar ondanks
de winterse temperaturen, lijkt het geen winter. En dat komt echt
door de zon. De zon verwarmt en verlicht. En dat hebben we nodig:
warmte en licht.
Dat hebben we in ons leven en in ons werk ook nodig. Warmte en
licht. Zodat we ons werk goed kunnen doen, zodat we de mensen
met wie we te maken hebben prettig kunnen bejegenen en ook dat
we onszelf prettig voelen. Voor die warmte en dat licht hebben
we elkaar nodig. Op verschillende manieren. Een kort berichtje aan
iemand die dat nodig heeft, een handje extra uitsteken of op een
flexibele manier samenwerken. Dat zijn wat voorbeelden.
Hopelijk geeft het lezen van deze nieuwsbrief ook wat warmte en
licht, door de berichten die erin staan en die ons helpen ons werk
goed te doen, waardoor we ons goed voelen.
En nu maar hopen dat de temperaturen langzaam weer wat omhoog gaan.

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Van feest naar feest naar feest…..
…… zo lijkt het te gaan als we kijken naar hoe snel dit jaar na de
Kerst de Pasen al weer nadert en de Carnaval al weer achter
de rug is. Heel verschillende “feesten” natuurlijk! En voor mij
persoonlijk het ene wat intensiever dan het andere. Kerst, heel
intensief, Carnaval meer op afstand en zonder directe betrokkenheid, maar doordat de kleinkinderen dit jaar mee mochten
doen met het Sjpèkzinge, en dus ook Afke en onze schoondochter, kwam het dit jaar lekker dichtbij en werd ik iets meer
carnaval-mee-vierder dan gebruikelijk. En dan de Pasen weer
wat intensiever waarbij we met de muzikanten ons natuurlijk al
weer voorbereiden op de daarbij behorende muziek. En, natuurlijk zijn we ook nu zo langzaamaan in de voorbereiding op het
vieren van het jubileum van de FKB!
Wat betreft gezondheid draai ik voor mijn gevoel nu weer op
zo’n 80%. Vermoeidheid, concentratie nog lang niet optimaal,
maar gaat goede kant op. Gelukkig was het zo dat verschillende afspraken waarvoor ik een halve of soms hele dag weg
moest konden vervallen, of gewoon vervielen, en enkele afspraken waarbij ik geen actieve rol behoefde te spelen kon ik
gewoon laten schieten. Natuurlijk wel me daarbij verontschuldigend…..
Gewoon rustig aan dan breekt het lijntje niet!

Mijn gedachtekronkel?
In gedachten komen naar boven de vele bestuurders van de
verenigingen die zo actief bezig zijn met en voor hun vereniging. De ene keer wat intensiever, en ook soms noodgedwongen een tijdje wat minder intensief. Maar, daarna weer met
volle inzet er tegenaan!
Fijn dat er altijd gerekend kan worden op mensen die zich onbaatzuchtig en met volle inzet wijden aan hun vereniging!

Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven, 20
februari 2018).
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Meer sterfgevallen in wintermaanden

Bron: CBS

In de winter van 2017 op 2018 zijn tot nu toe minder mensen
overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Evenals vorige
winter ligt de sterfte echter wel hoger dan gewoonlijk. Dit
meldt het CBS in het jaarlijkse nieuwsbericht over wintersterfte, op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.
Vanaf de eerste week van november 2017 tot en met de vijfde week van januari 2018 zijn 43,4 duizend personen overleden. Dat zijn 1,5 duizend sterfgevallen minder dan in hetzelfde tijdvak van 2016 op 2017. Met name onder ouderen zijn
minder sterfgevallen dan in het vorige winterseizoen. Het
aantal overledenen onder 80-plussers in de winter van 2017/’18 is tot nu toe bijna 5 procent lager dan
een jaar eerder. In vergelijking met eerdere winters ligt de sterfte onder ouderen echter duidelijk hoger.

Bron: CBS
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Ouderen overlijden het meest in de winter
Ieder jaar is het aantal sterfgevallen in de wintermaanden hoger dan in andere maanden, vooral bij 80-plussers. Omdat deze groep ouderen groeit, overlijden ook meer mensen, vooral in de winter. Ook is er in perioden van kou en griep vaak sprake van hogere sterfte. Sinds half december 2017 is sprake van een griepepidemie. In de winter van 2016/’17 begon de griepepidemie eind november 2016 en duurde 15 weken.

Ook hogere wintersterfte in Europa
Niet alleen in Nederland is de sterfte in de huidige winter en de winter van 2016/’17 hoger dan in een gemiddelde winter, ook in andere Europese landen is dit het geval.
Sterke toenames of afnames in de sterfte in Nederland vallen meestal samen met sterke sterfte-toe- of
afnames in andere Europese landen. Zo was de sterfte in Nederland in 2015 met 147 duizend bijna 6 procent hoger dan in 2014 (139 duizend). In de ons omringende landen nam de sterfte tussen die twee jaren
met vergelijkbare percentages toe.
In de winter van 2014/’15 duurde de griepepidemie in Nederland 21 weken, de langste griepepidemie
sinds 1970. Ook in andere Europese landen was er een extra lange periode met griep.

2017 jaar van records
In januari 2017 overleden 15,8 duizend personen, 26 procent meer dan in een gemiddelde maand in dat
jaar. De hoge sterfte in januari 2017 was de hoogste van de afgelopen halve eeuw. In totaal overleden in
2017 meer dan 150 duizend personen, het hoogste aantal ooit.
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Een groeiende bevolking met een toenemend aantal ouderen zorgt ervoor dat, ondanks een stijgende
levensverwachting, het aantal overledenen jaarlijks stijgt. Sinds 1950 is het aantal overledenen daardoor
bijna verdubbeld. In de toekomst mogen we verwachten dat het jaarlijks aantal sterfgevallen blijft stijgen
door een toenemend aantal ouderen.

Bron: CBS

Algemene Ledenvergadering
Wij willen u graag attent maken op de datum voor de Algemene Ledenvergadering van de FKB.
Deze zal zijn op 26

mei, inloop 10.00 uur, startend om 10.30 uur. Locatie nog nader te bepalen.

Wij zijn in ons jubileumjaar!
Er wordt nog nagedacht over een ietwat andere invulling dan gebruikelijk, waarbij gedachten uit gaan naar
de reguliere invulling en dan na pauze een goede spreker met een bijzonder onderwerp. Maar, ook andere
invullingen zijn mogelijk…
Het zou fijn zijn als u deze datum alvast reserveert!

Namens het FKB bestuur
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Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari
2020
De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes
of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel
gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel
van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ ers) hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil deze grote groep ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, maar vindt het ook belangrijk
dat zzp’ers een welbewuste keuze voor het ondernemerschap maken en niet belanden in een situatie van
schijnzelfstandigheid. Bovendien wil het kabinet een einde maken aan de situatie dat mensen als zzp’er
werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en
geen pensioen kunnen opbouwen.
Anderzijds wil het kabinet een einde maken aan het concurrentienadeel dat bedrijven ondervinden die zich
aan de regels houden omdat andere bedrijven handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers horen op de werkvloer geen concurrenten
van elkaar te zijn.
Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer
er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder
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zzp’ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning
per 1 januari 2020 in werking treedt.

Kwaadwillenden
Tot die tijd wordt de opschorting van de handhaving verlengd en blijft de huidige situatie onveranderd voor
opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij krijgen geen boetes en naheffingen. Wel kunnen ze in afwachting
van nieuwe wetgeving en bij onzekerheid altijd contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te
maken.
Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer
alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van
de arbeidsmarkt.
De Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillenden als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:
1.

Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.

2.

Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.

3.

Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Gezag
Of iemand een werknemer is, wordt onder meer bepaald door de vraag of er sprake is van een gezagsrelatie. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit
begrip - onder de huidige wetgeving - inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de
knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt.
Ook over andere onderwerpen is nauw contact met belangenorganisaties. Het kabinet wil dat de nieuwe
wet- en regelgeving aansluit bij wat er leeft in de praktijk. Daarom worden veldpartijen, zoals zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de uitwerking. Onlangs was er een kick-off
bijeenkomst met het veld. Bij het uitwerken van de hoofdlijnen van de nieuwe maatregelen zal het kabinet
deze partijen opnieuw uitnodigen.

Bron: Rijksoverheid, 09-02-2018, Sjaak.

Taskforce: Lijkschouw moet veel beter
Taskforce Lijkschouw heeft een rapport met bevindingen en aanbevelingen overlegd aan de minister van
Justitie. Na uitgebreid onderzoek constateert de taskforce dat de kwaliteit van lijkschouwers niet goed is.
Artsen zijn niet voldoende alert op verschijnselen die wijzen op een niet-natuurlijk overlijden.
Door het gebrek aan kennis en alertheid worden strafbare feiten gemist en ontlopen misdadigers hun
straf. De taskforce heeft een lijst met aanbevelingen, zo wordt geadviseerd om bij een onverwacht overlijden van een persoon jonger dan 45 jaar altijd een schouwarts te waarschuwen. Ook moet de opleiding
beter en moet worden voorkomen dat er te weinig schouwartsen zijn.

Het hele onderzoek is te lezen op de website van de Rijksoverheid.
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Slochteren.

Uitvaartvereniging Schildwolde verder zonder boegbeeld
Uitvaartvereniging Schildwolde neemt afscheid van Kobus Folkersma. Na ruim zestig jaar ’drager’ te zijn
geweest vindt hij het welletjes. ”Het is mooi zo. De jongelui moeten het nu maar overnemen.”
Folkersma is inmiddels 82. In zijn woning aan de Hoofdweg in Slochteren kijkt hij terug op zijn vele dienstjaren bij Uitvaartvereniging Schildwolde. Hij vertelt dat het niet zijn jongensdroom was om drager te worden.
”Mijn vader en oom deden het ook. Als er dan wel eens een collega ziek was of op vakantie, moest ik invallen. Daar had ik als jonge kerel natuurlijk helemaal geen zin in. Ik zei: wat moet ik daar? Langzamerhand ben
ik het werk wel gaan waarderen”.
“Toen mijn oom in 1970 overleed nam ik het definitief over en kreeg ik een vaste aanstelling.” In die jaren
had Folkersma een eigen varkensmesterij aan de Hondelaan in Schildwolde. ”Dat was prima te combineren.
Mensen die in loondienst werken moesten altijd vrij vragen. Zij houden het meestal niet lang vol.” Nadat hij
met de VUT ging breidde Folkersma zijn werkgebied uit en werkte hij twintig jaar lang óók voor de uitvaartverenigingen van Harkstede, Hellum en Siddeburen. In Schildwolde bekleedde hij in zijn lange loopbaan
diverse functies. ”Ik heb alles gedaan: van lijkverzorging tot rouwrijden en van secretaris tot voorzitter.
Dat alles onder vier uitvaartleiders: Benninga, Brouwer senior, Zweep en als laatste Brouwer junior.”
Vele honderden mensen droeg Folkersma naar hun laatste rustplaats. Een echt speciaal gevoel had hij er
niet bij. ”Iemand moet het werk doen. Ik kon mijn emoties altijd goed uitschakelen. Als ik thuiskwam was ik
er niet meer mee bezig. Anders moet je er ook mee stoppen. Dat wil niet zeggen dat het soms niet aangrij-
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pend was. Vooral bij jonge mensen was het zwaar.” Hij zegt dat er in al die jaren wel veel is veranderd in de
werkzaamheden. ”Vroeger liepen we met zes dragers, nu met vier”.
“Toen ik begon waren er ook alleen zwarte jassen beschikbaar. Je moest zelf zorgen voor een zwarte
broek. Die jassen waren zó groot dat elk postuur erin paste. Nu hebben we ieder een eigen kostuum. Een
ander verschil is de teraardebestelling, vroeger ging dat met touwen, tegenwoordig is er een speciaal
zinktoestel.” Folkersma zag het aantal begrafenissen in de loop der jaren wel afnemen. ”Ongeveer 60%
van de overledenen wordt nu gecremeerd. Daarin hebben wij als dragers van Uitvaartvereniging Schildwolde tegenwoordig geen rol meer.”
De beslissing om te stoppen was niet moeilijk voor de geboren Schildwoldenaar, al geeft hij toe dat hij
de sociale contacten wel gaat missen. ”In juni word ik 83. Ik heb een versleten knie. Je moet ook een keer
ophouden.” Stilzitten is er echter niet bij. ”Nee, dat is niks voor mij. Ik heb een grote lap grond met nog een
paar schapen. En ik hou van tuinieren. Op mijn leeftijd gaat het allemaal niet meer zo snel. Ik kom de dagen
dus wel door.” Maar of hij nu echt helemaal is gestopt met zijn uitvaartwerkzaamheden? Folkersma krijgt
pretoogjes en begint te lachen. ”Nou ja, ik heb gezegd dat wanneer er een keer een drager uitvalt, ze me
wel mogen bellen.”

Bron: ’t Bokkeblad, 07-02-2018, Sjaak

Wie betaalt de uitvaart?
Vraag van de week
Mijn broer is ernstig ziek. Ik vermoed dat hij geen uitvaartverzekering heeft. Wie
betaalt dadelijk de kosten van zijn uitvaart?
De wet omschrijft de personen die in ieder geval aangesproken kunnen worden om de uitvaartkosten te
betalen. Dat zijn de ouders, de kinderen van de overledene en hun partners, de schoonouders van de overledene en zijn stiefouders. Zoals u ziet hoort u als zus niet bij het rijtje die hoe dan ook aansprakelijk zijn
voor de uitvaartkosten. Toch is daarmee de kous niet af. Had de overledene een testament waarin u tot
erfgenaam bent benoemd of erft u volgens de wet, dan bent u als zodanig aansprakelijk voor de uitvaartkosten. Ook als u de opdrachtgever van de uitvaart bent, bent u persoonlijk aansprakelijk voor de uitvaartkosten. Vervolgens kunt u de rekening ten laste van de erfenis laten komen.
Wenst u de uitvaartkosten van uw broer niet te betalen, zorg dan dat u niet de opdrachtgever van de uitvaart bent en als u van uw broer erft en u wilt ook daar niets mee te maken hebben, verwerp dan de erfenis.
Op die manier bent u niet aansprakelijk voor de uitvaartkosten van uw broer.
Neem uw besluit om niet de opdrachtgever te zijn van de uitvaart of de verwerping van de nalatenschap
voordat er over de uitvaart wordt gesproken. Organiseert u de uitvaart mee en verwerpt u pas als er echt
zicht is op de waarde van de nalatenschap, dan kan degene die wel formeel de opdrachtgever is toch de
kosten naar rato, mede op u verhalen.
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Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur,
boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico
van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.
Bron: PlusOnline, 29-01-2018, Sjaak.

Uitvaartbeurs Amsterdam
14 april 2018
Uitvaartbeurs Amsterdam is de drukst bezochte consumenten uitvaartbeurs van
Nederland.
De beurs wordt gehouden in de Westerkerk (Jordaan) Amsterdam
Contact: info@uitvaart.nl
Website: www.uitvaartbeurs.amsterdam
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Nuvema
Al sinds 1949 een
betrouwbare partner in
uitvaartverzekeringen
Nuvema is al sinds 1949 actief in
uitvaartverzekeringen. Inderdaad:
alleen in uitvaartverzekeringen. De
verzorging van de uitvaart zelf laten
we graag over aan specialisten:
aan uitvaartondernemers- en
verenigingen, zoals u.
Wij vinden het belangrijk om
onze verzekerden een goede
uitvaartverzekering aan te bieden.
Gebaseerd op uw diensten en
prijzen. Inmiddels gingen al ruim
300 uitvaartverzorgers u voor.
Contact
Bent u benieuwd naar wat wij voor
u kunnen betekenen? Belt u mij
dan op 06 - 50 64 78 60. of e-mail
naar kobus.mulder@nuvema.nl.
Ik vertel u graag meer!
Hoofd accountmanagement Kobus Mulder

Kobus Mulder
Hoofd accountmanagement

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in de uitvaartbranche.

Ook al is de mens
nog zo geleerd, hoe
iemand zijn neus kan
snuiten op een andere
manier dan hijzelf is
voor hem een
volkomen raadsel.

(Ivan S. Toergenjev)
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Samenstelling Algemeen
Bestuur FKB per 20-05-2017

FKB

Voorzitter:

een levende vereniging
rondom de dood

Sjaak den Hollander, Illikhoven 14-A,
6116 AL Illikhoven.

Tel.: 046 - 4810205

Faxnummer: 046 - 4810633
jjdenhollander@planet.nl

MEER SAMEN — SAMEN MEER

Secretariaat:
mw. G.W. Nijland-Wevers

Bel gerust voor informatie

Tel.: 0546 - 577981

Wij maken u met plezier verder wegwijs
in de FKB en uitvaartland!

secretaris@f-k-b.nl

Penningmeester:

Regio Noord/Oost:

Koos Clemens, Anke Servaesstraat 13,
2162 KR Lisse			

Tel.: 0252 - 421284

penningmeester@f-k-b.nl

Webmaster:

(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/
Gelderland/Flevoland)
Wilma Nijland

Tel.: 0546 - 577981

Harry Koopman

Tel.: 0546 - 441266

Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		

Tel.: 0599 - 612027

Gunnewijk@gmail.com

Regio West:
(Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland)

Bestuurslid:
Harry Koopman, Kapittelhuisstraat 55,
7665 BC Albergen		

Tel.: 0546 - 441266

Koos Clemens

Tel.: 0252 - 421284

Martin Slippens

Tel.: 0228 - 526740

hjkoopman@outlook.com
Martin Slippens, Streekweg 347,
1616 AH Hoogkarspel		
mslippens@hetnet.nl

Tel.: 0228 - 526740

Regio Zuid:
(Noord-Brabant/Limburg)
Sjaak den Hollander
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