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Federatie voor Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk

Nieuwsbrief FKB
Herfst.
De herfst is begonnen. Je merkt het als je buiten komt: het is
kouder, de wind waait harder en het regent vaker. Ook de nachten
zijn kouder. We moeten er aan wennen, aan die herfst. Kleding,
verwarming en de buitenactiviteiten, er moeten dingen worden
aangepast aan het nieuwe seizoen.
De natuur maakt zich langzaam klaar voor de winter: het afsterven
is begonnen. Maar, nadat dit in de winter tot voltooiing is gekomen,
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zal het in de lente weer tot leven komen. Zo lijkt het tenminste.
Want, ook al lijkt de natuur dood, ergens in de wortels van planten
en bomen is nog steeds leven te ontdekken.
Maar het voordeel van dit jaargetijde is dan wel, dat je lekker op
de bank of bij de kachel, met een lichtje of een kaarsje aan en
een kopje of glaasje drinken erbij, rustig kunt lezen en je kunt
voorbereiden op de taken die wachten.

Aanmelden via www.f-k-b.nl
Secretariaat van de FKB
mw. G.W. Nijland-Wevers
Telefoon: 0546-577981

Hopelijk is het lezen van deze nieuwsbrief inspirerend genoeg om
de tijd door te komen. Er staat genoeg in, waardoor u weer goed
beslagen ten ijs kunt komen. (Al is dat laatste nu nog niet aan de
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orde).

Heeft u informatie die geschikt is
voor deze Nieuwsbrief?

Ik wens u veel lees plezier.

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Na periode van relatieve rust nu
weer lekker op gang komen ……..
Ik heb genoten van de warmte en ook de hitte vond ik niet zo’n
probleem. Ook omdat het natuurlijk wat rustiger was met allerlei afspraken en toch vaker tijd genomen kon worden om te
ontspannen, wandelen, fietsen.
Een paar fijne fiets4daagsen gedaan waarbij het, met mijn
gewone herenfiets 7-versnellingen en vrij zwaar, toch af en toe
best heel pittig was op de heuveltjes in ons mooie Limburg en
aangrenzende Belgisch Limburg. Maar wel er van genoten!
Nu weer lekker bezig met FKB, Raad van Kerken, Leger des
Heils, armoedewerkgroep, maar ook met de “Wensauto’s” en
zo alles wat agenda vult en mij in beslag neemt maar ook veel
plezier en voldoening geeft.
Heel fijn is het ook dat ik nu weer vanachter de pc uitzicht heb.
De geluidswal is geheel verdwenen. Daarachter was het gebied
al ontgraven. Er is nu zicht op de Maas, zelfs nu deze heel laag
staat. Even mijn gedachten weg dwarrelend en blik naar buiten
zie ik een paar zwanen dobberen. Prachtig!

Mijn gedachtekronkel?
Ik zie voor mij al die bestuurders die weer druk zijn met hun
vereniging en het zorgen dat alles zo optimaal mogelijk reilt en
zeilt in het belang van hun leden.
Fijn dat een ieder zich zo vrijwillig en onbaatzuchtig in zet voor
de medemens!

Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven, 26
september 2018).
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JUBILEUM ACTIVITEITEN:
In ons jubileumjaar kunnen we genieten van een aantal bijzondere activiteiten. Bij de ledenvergadering
was de aftrap. Een prachtige presentatie door Margriet Slippens, Kunsthistorica, over “De kunst van het
sterven”.
Binnenkort zult u via de secretariaten de uitnodiging ontvangen voor ons bezoek aan Mortuarium Schiphol
en een lezing door Bas de Leng. U heeft daarvoor natuurlijk al in uw agenda genoteerd, zaterdag 3 november, ’s ochtends met uitloop in voormiddag.
Verdere planning welke in agenda’s kan worden opgenomen:
-

Zaterdag 6 april, op redelijk vroeg tijdstip Crematorium Bollenstreek (bij Lisse)
en aansluitend Keukenhof.

-

Zaterdag 11 mei, bezoek aan uitvaartmuseum Tot Zover en Begraafplaats de Nieuwe Ooster.

-

Algemene ledenvergadering 25 mei 2019. Met na de maaltijd een optreden van Septimbre.
In volgende Nieuwsbrief meer hier over!!

Prinsjesdag 2018:
Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding
Het kabinet maakt de begrotingen en fiscale plannen voor volgend jaar bekend. Dat heeft uiteraard ook
gevolgen voor uw brancheorganisatie, beroepsvereniging of stichting. Onderstaande regeling wordt naar
verwachting in het pakket Belastingplan 2019 opgenomen.

Verhoging onbelaste onkostenvergoeding
Aan vrijwilligers kan momenteel onder voorwaarden een bedrag van maximaal € 1.500 per kalenderjaar als
onbelaste onkostenvergoeding worden verstrekt. Dit bedrag wordt met € 200 verhoogd tot € 1.700 per
kalenderjaar.
Een hogere onbelaste vergoeding moet het vanaf 2019 aantrekkelijker maken om als vrijwilliger aan de
slag te gaan. Vergoedingen die boven nieuwe limieten uit stijgen, worden beschouwd als loon/inkomsten
en door de Belastingdienst als zodanig belast.

Bron: miljoenennota 2018
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Rouw: als Levenscarrousel

Drie workshops over rouw voor professionals, vrijwilligers en wijkbewoners.
Verlies en rouw zijn onlosmakelijk met ons leven verbonden, vanuit persoonlijke en werk gerelateerde
sfeer. Toch vinden we het vaak lastig om met onze eigen verliezen en de rouw van anderen om te gaan.
Sommige onderwerpen met betrekking tot de dood zijn echter nog moeilijker bespreekbaar. Om dit uit de
taboesfeer te halen, hebben we drie workshops georganiseerd.
•

“Dood gewoon ?” , Paul Stolwijk,

•

“Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist”,
Mw. Annette Hartelief

•

Rouw na zelfdoding, Mw. Anne Remijn

De bijeenkomst wordt georganiseerd door dhr. Paul Stolwijk, directeur van de Landelijk Platform Rouw en
Spiritualiteit, samen met Saskia Schneider en Els Beekhuis, sociaal werkers van MOOI welzijn. De bijeenkomst is ongedwongen met veel ruimte voor uw vragen.
Datum: Donderdag 4 oktober 2018
Locatie:

Wijkcentrum Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51, 2533 SG Den Haag

Tijd 		

vanaf 18.30 uur inloop start programma 19.00 uur

Gezien de aanvangstijd, is het mogelijk een maaltijd te bestellen, voor de prijs van €3,00.
De maaltijd begint om 17.30 uur. Wilt u dit aan ons doorgeven? bvd
Wij vinden het fijn, als u zich van te voren opgeeft via mail:
s.schneider@mooiwelzijn.nl of

e.beekhuis@mooiwelzijn.nl

of per telefoon 06 415 43 462

Minder mensen met uitvaartverzekering
Sinds de invoering van het provisieverbod is het aantal mensen dat een uitvaartverzekering heeft sterk
afgenomen. Bij de groep mensen met een laag inkomen is het aantal verzekerden met 30 procent afgenomen. Maar ook mensen met een modaal inkomen kiezen er vaker voor om zich niet meer te verzekeren voor
hun uitvaart. Van de mensen met een modaal inkomen is nu nog 54 procent verzekerd voor hun uitvaart.
Bij mensen met een hoog inkomen is nog steeds een grote meerderheid (79 procent) in het bezit van een
uitvaartverzekering.
DELA hoopt dat mensen de kosten voor een adviesgesprek met een verzekeringsadviseur (kosten rond
de 100 euro) gespreid mogen gaan betalen of dat dit bedrag verborgen mag worden in de premie. Op die
manier wordt een gesprek met een adviseur weer aantrekkelijker voor mensen met een laag inkomen.

Persbericht, 12-09-2018, Sjaak.
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Heeft de uitvaartverzekering wel toekomst?
We worden steeds ouder en ziektes worden steeds beter behandelbaar. Er zijn zelfs mensen die beweren
dat we binnen afzienbare tijd onsterfelijk worden. Kan de uitvaartverzekering dan de prullenbak in? Frank
Fransen, directeur Verzekeren bij Monuta, vindt dat wat te kort door de bocht. “De uitvaartverzekering blijft
van waarde, maar er zal wel meer ruimte komen voor alternatieven.”
Mensen worden steeds ouder en die ontwikkeling zet zich volgens Fransen nog wel even door. “Maar wat
we ook zien, is dat de klant zélf steeds beter kan voorspellen wanneer hij overlijdt. Jaren geleden gingen
mensen al binnen maanden dood nadat een ziekte was geconstateerd. Nu zijn ernstige ziektes als kanker
steeds beter te genezen of te rekken. En het beter voorspellen van het overlijdensmoment heeft invloed
op de tarieven.”

Een minder onzeker voorval
Voorspelbaarheid zorgt er dus voor dat het overlijdensmoment steeds minder een onzeker voorval wordt.
“En een verzekering lost juist een onzeker voorval op”, zegt Fransen. “Als dat steeds minder het geval
wordt, kan ik me voorstellen dat je een uitvaart anders gaat financieren. Door te sparen bijvoorbeeld. De
uitvaartverzekeringsmarkt zou dus kleiner kunnen worden omdat er andere manieren zijn om ervoor te
zorgen dat je de uitvaart kunt betalen.”
Fransen gaat verder: “Er zijn mensen die zeggen dat de onsterfelijke mens binnen afzienbare tijd wordt
geboren. De medische wetenschap kan inmiddels veroudering tegengaan van muizen. Medische kosten
stijgen en zijn steeds moeilijker te dragen. Dan komt de ethische vraag: hoe lang mag je blijven leven als
mens? Dit soort onderwerpen bespreken we ook binnen Monuta.”

Uitvaarten blijven bestaan, dus uitvaartadvies ook
Wat de toekomst ook brengt, zeker is wel dat de financiering van de uitvaartkosten een belangrijk onderdeel zal blijven van financieel advies. “Mensen zullen dood blijven gaan. En als mensen meer alternatieven
hebben om de uitvaart te financieren, wordt de behoefte aan advies juist groter.” De uitvaartverzekering
blijft dus een aantrekkelijk element in een uitvaartadvies. “Met een uitvaartverzekering weet je dat je
tegen een schappelijke premie de kosten hebt afgedekt. Dus die oplossing zal altijd voor veel mensen een
goede keuze zijn. Misschien in een aangepaste vorm.”
Bron: AssurantieMagazine, 24-08-2018, bijdrage door Monuta, Sjaak.
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Kamermotie over begrafeniskosten
De Tweede Kamer is bezorgd over de grote verschillen per gemeente van begrafeniskosten. In sommige
gemeenten dreigt een begrafenis onbetaalbaar te worden. Nabestaanden mogen niet om financiële redenen crematie als enige optie zien, aldus Kamerlid Bisschop (SGP).
In de aangenomen motie staat dat begraven altijd mogelijk moet zijn, zonder dat men zich om financiële
redenen gedwongen moet voelen te kiezen voor cremeren.

Kostenonderbouwing
De kosten voor een graf lopen inderdaad sterk uiteen. Eenzelfde type graf kan op de ene begraafplaats
duurder zijn dan op een andere. Meestal is hier een verklaring voor te geven.
De VNG heeft hiervoor al in 2011 een model kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten uitgegeven. Met
het Rijk is toen afgesproken dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke heffingen transparanter
wordt. Het model helpt daarbij.
Hierdoor krijgt de gemeente inzicht in de processen en de daaraan verbonden kosten. Bovendien zijn bij
publiciteit over verschillen tussen gemeenten de feiten gemakkelijk te achterhalen.

Meer informatie
•

Motie over kosten begrafenis (website Tweede Kamer)

Website tweede kamer, 30-07-2018, ingezonden door Sjef van de Wiel.

Uitvaart steeds vaker betaald door gemeente
Met deze kop opende maandag 30 juli 2018 een artikel in het Brabants Dagblad. Een artikel dat mogelijk
ook in uw eigen krant stond.
De afgelopen vijf jaar is het aantal begrafenissen op kosten van de gemeente met 15 procent gestegen.
Uitvaartverzekeraars vrezen dat dat aandeel flink gaat oplopen, omdat veel minima geen verzekering meer
afsluiten.
Tot zover de opening van het artikel en een beetje getriggerd door het artikel eens een bezoek gebracht
aan de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het laatste artikel dat ik op de website
van het VNG kan vinden, dateert van 24 november 2017.
Letterlijk staat hier:

Het aantal uitvaarten dat door gemeenten is verzorgd in 2016 is niet opnieuw gestegen. Dat blijkt
uit het jaarlijkse onderzoek dat is gehouden onder 249 van de 388 gemeenten. Dit onderzoek is
uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede en Stimulansz.
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In 2016 zijn ruim tweeduizend uitvaarten door gemeenten verzorgd. Daarmee komt gemiddeld een op de
zeventig uitvaarten voor rekening van gemeenten.

Stabiel
Over het kalenderjaar 2015 werd nog een forse stijging van het aantal gemeentelijke uitvaarten gemeten.
Die stijging heeft geen vervolg gekregen. Onder kleine gemeenten is het aantal gemeentelijke uitvaarten
vrijwel gelijk gebleven. Bij de groep middelgrote gemeenten is er sprake van een lichte toename en onder
de grote gemeenten een lichte daling.

Grote verschillen
Opnieuw valt op dat er bij gemeenten met vergelijkbaar inwonertal uiteenlopende cijfers zijn. In 2015 zijn
in de gemeente Alphen aan den Rijn 4 uitvaarten verzorgd, tegenover 26 in het vrijwel even grote Leeuwarden. In stedelijke gebieden en in centrumgemeenten vinden meer gemeentelijke uitvaarten plaats dan in
plattelandsgemeenten. Ook in een aantal grensgemeenten verzorgden gemeenten veel uitvaarten.

Verklaringen
Er is geen onderzoek gedaan naar een verklaring voor de verschillen tussen gemeenten. Uit eerder onderzoek is gebleken, dat dit toegeschreven kan worden aan een aantal factoren, zoals de verslechterde financiële situatie van huishoudens, toegenomen psychosociale problematiek, en de sociale structuur binnen
een gemeente.

Nieuw verdiepend onderzoek
Inmiddels is een verdiepend onderzoek gestart naar de achtergronden van gemeentelijke uitvaarten.
Momenteel wordt onderzocht tot welke doelgroepen de mensen behoren. Betreft het vooral ouderen?
Waren het vaak mensen met een uitkering? Zijn er contacten met professionele hulpverlening geweest?
De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in het eerste kwartaal van 2018.
De resultaten van het onderzoek 2018 zijn nog niet bekend en daarom ben ik terug gegaan naar het
onderzoeksrapport 2015 van de Christelijke Hogeschool Ede. U kunt dit vrij eenvoudig downloaden via de
website van de VNG.
Een van de opmerkelijkste conclusies uit het rapport is dat de stijging van het aantal gemeentelijke uitvaarten zich het sterkst voor doet in kleine gemeente.
Uit mijn praktijk weet ik dat het onze uitvaartvereniging enkele keren per jaar overkwam. Gelukkig was
onze uitvaartverzorger hier alert op en werd meestal tijdig met de gemeente overlegd. Natuurlijk maakte
hij ook wel eens een inschattingsfout en ontstond er een oninbare vordering.
Ik denk dat ook uw vereniging meer en meer met deze problematiek te maken krijgt en een goed beleid
moet formuleren hoe met deze maatschappelijke ontwikkeling om te gaan. De Uitvaartvereniging staat
midden in de gemeenschap en kan haar ogen hiervoor niet sluiten.

Oisterwijk, 30 juli 2018
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symposium over Kinderen en de dood - Nieuw-Vennep
Bij hoeveel van je laatste tien uitvaarten trof je kinderen aan toen je binnenstapte bij de familie? En voelde
je iets van de paniek: Help.. kinderen ....ben ik deskundig genoeg om ze te helpen?
In 2017 overleden ongeveer 150.000 mensen. Zo’n 22.000 daarvan waren jonger dan 65 jaar. Hoeveel
ooms, tantes, papa’s en mama’s zijn dat??
In de leeftijd 65-80 jaar stierven er 44000 en in de leeftijdscategorie 80+ 84000 mensen. Hoeveel opa’s,
oma’s, overgrootouders zijn dat? (CBS, 2018).
De kans is dus erg groot dat jij als uitvaart- of ritueelbegeleider met kinderen aan het werk gaat.
Je voelt de verantwoordelijkheid om deze jonge mensen te helpen zo goed mogelijk afscheid te nemen.
Ongetwijfeld heb je al boeken gelezen, er in je opleiding iets over geleerd of een workshop gevolgd.
Toch ben je soms onzeker.
- Kan jouw kennis over rouwende kinderen een up-to-date gebruiken?
- Weet jij niet precies wat er komen gaat als kinderen betrokken zijn bij een uitvaart?
- Twijfel je of je kunt uitleggen wat dood is en hoelang dat eigenlijk duurt?
Bijvoorbeeld aan die gup van 3 jaar oud?
- Wil jij weten hoe je goed aan een kind uitlegt dat oma nu niet meer terugkomt?
Als je op deze vragen JA hebt geantwoord, dan moet je er wel bij zijn!
Op 28 oktober krijg je alle onderbouwing om kinderen te helpen bij het afscheid nemen. In dit symposium
brengen we alle deskundigheid die jou, en dus de kinderen, kan helpen bij elkaar.
In 5 workshopsrondes leer en ervaar je wat je nodig hebt: hoe ga je om met de verschillende gezinssystemen, hoe vertel je een prentenboek nu werkelijk goed, wat is de noodzaak van spel, hoe gebruiken jongeren
de sociale media om te rouwen, hoe spreek je de kindertaal in woord, gebaar, etc.
Tijdens het symposium liggen er intekenformulieren klaar, om je voor het vervolgdeel in te schrijven. In dat
vervolgdeel van tweeënhalf uur wordt er in kleine groepjes praktisch geoefend om je écht handelingsbekwaam te maken.
Als je beide delen hebt afgerond, ontvang je het certificaat Aantekening Specialist Kinderen en de dood.
Deze dag is een co-creatie van funiQ en Rouw&.
Krachten zijn er tenslotte om te bundelen.
Daarom sluiten we de dag af met een hapje en drankje, om iedereen de kans te geven nieuwe mensen te
leren kennen, dus je eigen netwerk te vergroten en ook jullie krachten te bundelen.
De investering is 425 euro per persoon.
We geloven dus in samenwerken en krachten bundelen. Vandaar dat we je uitdagen om gelijkgestemden te
vinden, waarmee je vooraf in verbinding kunt komen.
Om dit te bewerkstelligen, hebben wij de volgende actie: Koop je voor 3-6 personen tegelijk tickets, dan
krijg je de tickets voor 399,50 euro per persoon en als je voor 6+ deelnemers tegelijk een ticket aanschaft, dan zijn de tickets nog maar 374 euro per persoon
Dit kan alvast in je agenda: 28 oktober, 13.00-18.30 uur, crematorium
Haarlemmermeer, Hoofdweg 1100, Nieuw-Vennep.
De vervolgdagen worden in Epe en Castricum aangeboden.
Tot dan!
Richard Hattink Rouw&
Maria de Greef en Idemargreet Kolfoort funiQ
Website: https://www.rouwenadvies.nl/

Bron: Persbericht, 21-09-2018, Sjaak.
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Uitvaart in Nederland relatief duur
Voor gemiddeld € 7.500 word je in Nederland begraven of gecremeerd. Daarmee behoort Nederland tot
de duurdere landen qua uitvaartkosten, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Uitvaartverzekering.nl.
Japan spant de kroon: daar wordt gemiddeld € 18.000 gespendeerd aan de laatste reis.
Uitvaartverzekering.nl deed onderzoeknaar de kosten van crematies en begrafenissen in 18 landen, waaronder Nederland. Op basis van cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) houdt de
vergelijkingssite voor Nederland gemiddeld 7.500 euro per uitvaart aan. Door heel het land worden voor
crematies en begrafenissen vergelijkbare tarieven gehanteerd. Deze kosten kunnen wel iets verschillen
per regio door verschillen in grafkosten tussen de gemeenten.

Dichtbevolkte steden

In het buitenland zijn de kosten nog sterker afhankelijk van de locatie. Stedelijke gebieden zijn beduidend
duurder dan gebieden met minder inwoners. Met name in grote, dichtbevolkte steden liggen de kosten
aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde. Maar ook het gemiddelde bruto-inkomen speelt een rol. In
armere landen landen zijn de kosten gemiddeld lager.

Dure grond in New York

In de Verenigde Staten kost een uitvaart gemiddeld €5.735 ($ 6.600). De prijs kan sterk verschillen afhankelijk van de plek waar de overledene wordt begraven of gecremeerd. Zo kost een gemiddelde begrafenis
in New York City zo’n $ 10.000 tot $ 12.000, veelal vanwege de hoge grafkosten als gevolg van de prijzige
grond. Daardoor kiezen steeds meer mensen voor een crematie.
Dan is de gemiddelde inwoner van Rusland met gemiddeld €715 (56.000 roebels) een stuk goedkoper uit
voor zijn of haar uitvaart, al lopen de kosten in grotere steden flink op en komen crematies daar steeds
meer voor vanwege beperkte ruimte.

Crematie elders

Bij onze Oosterburen zijn de kosten van een uitvaart met gemiddeld € 7.000 te vergelijken met de tarieven
in Nederland. Crematie geniet een groeiende populariteit bij Duitsers al zijn er in sommige gebieden strenge regels -en daarmee hogere kosten- gebonden aan de asbestemming. Volgens Uitvaartverzekeringen.nl
ontlopen sommige Duitsers deze kosten door hun lichaam in het buitenland te laten cremeren, bijvoorbeeld
in Nederland of Tsjechië.

Marokko en Turkije

Volgens de Amerikaanse Ambassade in Marokko kost het voorbereiden en uitvoeren van de begrafenis in
Marokko ongeveer $ 3.500 (omgerekend ongeveer €3.000). In het geval van een Marokkaanse Nederlander die in Marokko wil worden begraven rekent ment €2.500 voor het transport van het lichaam plus één
meereizend familielid). Voor ieder extra familielid komt daar nog eens €500 euro bij.

Crematies ongebruikelijk

Net als in Marokko zijn in Turkije crematies ongebruikelijk. De kosten voor een begrafenis inclusief grafplot liggen tussen de € 275 en €1.100, afhankelijk van de locatie. Daar komen nog €3.000 tot €4.000 aan
kosten bij voor de religieuze receptie (sadaqa), de gedenktsteen en verzorging van de uitvaart. Ook in dit
geval wordt voor Nederlandse Turken die in het land van herkomst willen worden begraven €2.500 voor
het transport van het lichaam en één meereizend familielid gerekend en komt daar per extra familielid nog
eens € 500 bij.

Bron: AssurantieMagazine, 6-9-2018, Sjaak.
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Actiecomite Veenkracht tegen komst
van een crematorium in Veendam
Door Eindredactie op donderdag 26 juli 2018 09:23

Ingezonden Actiecomité Veenkracht

Actiecomité Veenkracht, aanwonenden en omwonenden van begraafplaats Buitenwoelhof hebben ernstige
bezwaren tegen de komst van een crematorium in onze woonomgeving. De plannen zoals die voorliggen
gaan uit van de bouw van een crematorium aan de Langeleegte op begraafplaats Buitenwoelhof te Veendam.
Wij zijn niet tegen de komst van een crematorium in Veendam maar wel tegen de voorgestelde plaats,
deze plaats is op vele fronten ongeschikt en onacceptabel. Wij zullen proberen onze argumenten in dit
persbericht duidelijk te verwoorden.
Er wordt op geen enkele manier rekening gehouden en respectvol omgegaan met de nabestaanden van de
kindergraven. Het crematorium komt veel te dicht aan de kindergraven te liggen. Er is een pad en een brug
over de sloot gesitueerd die pal langs de kindergraven gaat lopen. Dit pad zal gebruikt kunnen worden als
sluiproute naar het leer- en sportcomplex. De situering van het crematorium is dusdanig dat deze gebouwd
zal worden op minder dan 4 meter van een aantal graven.
De verbrandingsoven van het crematorium zal gesitueerd worden op 60 meter van de erfgrens en op 100
meter van de achtergevels van onze woningen. Deze (veel te korte) afstand is voor ons onacceptabel. Het
is nog maar de vraag of onze tuinen op een veilige manier nog bruikbaar zullen zijn. Alle schadelijke stoffen
zijn namelijk niet te filteren en bij storingen komt er een ongecontroleerde uitstoot van giftige stoffen vrij
die een aanslag op de gezondheid betekenen.
De initiatiefnemers hebben het over een kleinschalig crematorium. Het maximaal aantal crematies per dag
bedraagt twee. Het moet echter wel rendabel zijn. Om het crematorium rendabel te krijgen zijn er iedere
dag twee crematies noodzakelijk, dat is in onze ogen niet kleinschalig meer. Er zal nog nauwelijks ruimte
zijn voor een traditionele begrafenis.
Maatschappelijk gezien bestaat er geen enkele noodzaak om een crematorium te bouwen. Sterker nog de
markt is verzadigd en overspannen. Wordt dit crematorium gebouwd en in gebruik genomen dan heeft dit
directe gevolgen voor de omliggende crematoria.
De verkeers- en parkeerdruk op de Langeleegte zal onacceptabel hoog zijn.
Wij vinden een crematorium op deze plaats een forse aantasting van ons woongenot, bovendien zal de
waarde van onze woningen dalen.
Het verbaast ons om een crematorium te bouwen naast een (nieuw aan te leggen) leer- en sportpark. Hier
zullen met enige regelmaat activiteiten, wedstrijden en feesten worden georganiseerd. Dat strookt naar
onze mening niet met een discrete, integere en respectvolle uitvaart van een geliefde.
Wij zien liever dat initiatiefnemers zich gaan richten op nieuwe uitvaarttechnieken zoals resomeren, natuurbegraven, eco-uitvaart etc. Cremeren is de meest vervuilende uitvaarttechniek en is een aanslag op
het milieu, die zeker niet past binnen een woonomgeving.
Initiatiefnemers spreken over een verbouw en over een uitbreiding van een bestaande situatie. Hiervan is
geen sprake, dit betreft nieuwbouw, namelijk de bouw van een crematorium .
Voor ons is dit van wezenlijk belang in verband met de vergunningverlening. De vergunningverlening voor
verbouw en uitbreiding is wezenlijk anders dan bij nieuwbouw.

Bron: ParkstadVeendam, 26-07-2018, ingezonden door Sjef van de Wiel.
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Lifetri Groep neemt uitvaartverzekeraar Nuvema over
Geacht bestuur,
Lifetri Groep neemt vanaf heden N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij (Nuvema) over. In
deze brief willen wij u als samenwerkingspartner van Nuvema graag meer vertellen over deze overname. En
wat dit voor onze samenwerking betekent.

Wie is de nieuwe aandeelhouder?

Lifetri Uitvaartverzekeringen maakt samen met Lifetri Verzekeringen deel uit van Lifetri Groep, dat eigendom is van TPG Sixth Street Partners, LLC (TSSP). TSSP is het investeringsplatform van TPG, een in de
Verenigde Staten gevestigde investeringsmaatschappij. De vorige aandeelhouder Conservatrix Groep B.V.
heeft Nuvema verkocht om de belangen van de polishouders van Nuvema veilig te stellen. De verkoop is
goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. De directie van Lifetri Uitvaartverzekeringen bestaat uit directievoorzitter Ingeborg van Hoek en financieel directeur Dick Stoop. De zittende directie van Nuvema treedt
na de overname terug.

Wat betekent de overname voor onze samenwerking?

De nieuwe aandeelhouder wil graag de bestaande werkwijze van Nuvema voortzetten. Wij willen ook in de
toekomst graag met u aan een persoonlijke en goede uitvaartverzekering voor onze klanten werken.

Wat betekent de overname voor onze verzekerden?

Ook voor onze verzekerden verandert er niets. Deze blijven voor hetzelfde bedrag verzekerd, uiteraard
gebaseerd op uw dienstverlening.

Wat verandert er wel?

Er veranderen vooral praktische zaken. Voorlopig is dit alleen ons bezoekadres. Per 24 september verhuizen wij van Baarn naar Olympia 1, 1213 NL in Hilversum. Ons postadres, telefoonnummer en e-mailadres
veranderen voorlopig niet. Als er in de toekomst wel wat verandert, zullen wij u hier natuurlijk over informeren.

Krijgt u vragen van klanten?

Dan kunt u deze naar ons doorverwijzen. Zij kunnen ons bellen op 035 – 548 08 08.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Ze kunnen ook een e-mail sturen naar info@nuvema.nl.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de
overname van Nuvema door Lifetri? Lees dan
het officiele persbericht (red.: in deze
nieuwsbrief onderstaand opgenomen) voor
meer informatie of neem contact op met
Kobus Mulder via telefoonnummer 0650647860 of kobus.mulder@nuvema.nl, hij
beantwoordt uw vragen graag!
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Persbericht:
Lifetri Groep neemt N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij (Nuvema) over.
Nuvema is een uitvaartverzekeraar met circa 185.000 polishouders in Nederland. Na de overname
wordt de naam van de onderneming gewijzigd in Lifetri Uitvaartverzekeringen (Lifetri), onderdeel van
Lifetri Groep. Financiële details van de transactie worden niet bekendgemaakt.
Nuvema is een gerenommeerde natura uitvaartverzekeraar die sinds 1959 actief is. De onderneming
is onafhankelijk en biedt verzekerden een vrije keuze in de uitvaartverzorger. Bij Nuvema werken
momenteel circa 50 mensen, die in dienst zullen komen van Lifetri Uitvaartverzekeringen. De rechten
van de polishouders blijven na de overname volledig behouden en beschermd.
Lifetri Groep neemt Nuvema over van Conservatrix Groep S.à.r.l.. Tegelijkertijd wordt het
herverzekeringscontract met Heco Reassurantie S.A. beëindigd, wat resulteert in een sterke, solvabele
onderneming. De merknaam Nuvema zal op termijn worden gewijzigd in Lifetri Uitvaartverzekeringen.
Lifetri staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.
De directie van Lifetri Uitvaartverzekeringen bestaat uit directievoorzitter Ingeborg van Hoek en
financieel directeur Dick Stoop. De zittende directie van Nuvema treedt na de overname terug.
Lifetri Uitvaartverzekeringen maakt samen met Lifetri Verzekeringen deel uit van Lifetri Groep,
dat eigendom is van TPG Sixth Street Partners, LLC (TSSP). TSSP heeft momenteel circa USD 25
miljard onder beheer en is het investeringsplatform van TPG , een in de Verenigde Staten gevestigde
investeringsmaatschappij.
Lifetri
Lifetri Uitvaartverzekeringen is onderdeel van Lifetri Groep. Lifetri staat onder leiding van
directievoorzitter Ingeborg van Hoek en financieel directeur Dick Stoop. De onderneming is ontstaan in
2018 en onderneemt verzekeringsactiviteiten. Lifetri Groep is volledig eigendom van TPG Sixth Street
Partners.
TPG Sixth Street Partners (TSSP)
TSSP is het wereldwijde krediet en kredietgerelateerde investeringsplatform van de in de Verenigde
Staten gevestigde investeringsmaatschappij TPG. TSSP is mede opgericht door managing partner
Alan Waxman en heeft circa USD 25 miljard aan vermogen onder beheer. TSSP heeft een lange
termijn georiënteerde flexibele kapitaalbasis, die het mogelijk maakt te investeren in diverse sectoren,
geografische gebieden, kapitaalstructuren en beleggingscategorieën. Zie voor meer informatie: www.
tpg.com/platforms/tssp
Nuvema
N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij (Nuvema) is sinds 1959 een autonome en
onafhankelijke uitvaartverzekeringsmaatschappij in de Nederlandse markt. De onderneming vindt
haar oorsprong in Stichting Begrafenisfonds Groningen, opgericht in 1949. Nuvema voert uitsluitend
uitvaartverzekeringen in natura. De werkwijze van Nuvema is gebaseerd op de nauwe samenwerking
met uitvaartverzorgers in de regio. Nuvema heeft circa 185.000 polishouders en 50 werknemers. Voor
meer informatie: www.nuvema.nl
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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 26-05-2017

FKB

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

een levende vereniging
rondom de dood

Tel.: 046 - 4810205

Faxnummer: 046 - 4810633
jjdenhollander@planet.nl

Secretariaat:

MEER SAMEN — SAMEN MEER

mw. G.W. Nijland-Wevers
Tel.: 0546 - 577981

Bel gerust voor informatie

secretaris@f-k-b.nl

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

Penningmeester:
Koos Clemens, Anke Servaesstraat 13,

Regio Noord/Oost:

2162 KR Lisse			

(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/

Tel.: 0252 - 421284

penningmeester@f-k-b.nl

Gelderland/Flevoland)

Webmaster:
Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		

Tel.: 0599 - 612027

Gunnewijk@gmail.com

Wilma Nijland

Tel.: 0546 - 577981

Harry Koopman

Tel.: 0546 - 441266

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

Bestuurslid:
Harry Koopman, Kapittelhuisstraat 55,
7665 BC Albergen		

Tel.: 0546 - 441266

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

Tel.: 0228 - 526740

Koos Clemens

Tel.: 0252 - 421284

Martin Slippens

Tel.: 0228 - 526740

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

Tel.: 046 - 4810205

Frenk Lardinois

Tel. ; 045 - 5272717

mslippens@hetnet.nl
Frenk Lardinois, Florence Nightingalestraat 155
6441 HW Brunssum

Tel.: 045 - 5272717

flardi@telfort.nl
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