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Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten 

 

Jaarverslag 2019 

 
 
Voorwoord 
 
In 2019 heeft het bestuur haar werkzaamheden in de voorbijgaande periode geëvalueerd. 
Op basis van deze evaluatie is de conclusie getrokken dat de behoefte voor ondersteuning 
van RI’s voor het (toekomstig) beheer van haar begraafplaatsen aanwezig is. Echter beperkt 
deze behoefte zich vooral tot informatie over hoe om te gaan met het toekomstig beheer 
waarna het RI op basis van deze informatie voldoende geholpen is om verder te werken aan 
het beleid hiervoor. Het moment dat de SBBRI een concrete rol kan gaan spelen voor de RI’s 
ligt in de toekomst op een moment dat het RI daarvoor klaar is. Voor de komende jaren 
verwacht het bestuur dan ook meer bezig te zullen zijn met informatievoorziening en 
beperkte ondersteuning dan daadwerkelijk uitvoerend toezichthoudend op het beheer.  
 
Hans van Westerlaak,  
voorzitter 
 
 
Doelstelling  

De Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten heeft tot doel: 

• Het beheer over en/of de exploitatie van al of niet in eigendom verkregen 
begraafplaatsen van religieuze instituten in Nederland 

• Het continueren van het onderhoud van die begraafplaatsen en de daar aanwezige 
graven overeenkomstig de wensen van het religieuze instituut 

• Het toezien op nakoming door derden van contracten, overeenkomsten en/of andere 
afspraken ten aanzien van het beheer en de exploitatie van die begraafplaatsen 

• Het bevorderen en bewaken van de culturele en historische waarden van die 
begraafplaatsen. 

 
 
Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de Stichting was op 1 januari 2019 als volgt samengesteld: 

• De heer Hans van Westerlaak  Voorzitter 

• De heer Ben Wanders   Secretaris 

• De heer Gerard Spierings   Penningmeester 

• Mevrouw Nicoline Zemering  Bestuurslid 

• De heer Paul Veugelers   Bestuurslid 
 
De heer Spierings is bereid gevonden om tot eind 2019 deel van het bestuur te blijven 
uitmaken. Getracht wordt het bestuur in 2020 uit te breiden met een bestuurslid uit de kring 
der religieuzen en met een deskundige op het terrein van begraafplaatsbeheer. 
 



Jaarverslag SBBRI 2019 

 

2 

 

Het Bestuur werd ook in 2019 ambtelijk ondersteund door de heer Jeroen Crajé, inhoudelijk 
en financieel, en door mevrouw Nita van Bergen, secretarieel. 
 
 
Bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur van de Stichting heeft in 2019 twee maal vergaderd. Naast de gebruikelijke 
vergadertechnische onderwerpen kwamen de volgende onderwerpen ter sprake: 

• Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 

• Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden 

• De website van de Stichting 

• Lopende en nieuwe contacten met religieuze instituten 

• Inventarisatie van de kloosterbegraafplaatsen 

 
 
Doelstelling en werkwijze 

 
De concrete invulling van de doelstelling is voortdurend onderwerp van aandacht, ook in de 
vergaderingen van 2019. Maar belangrijker is dat de Stichting adequaat kan reageren op een 
beroep dat door religieuze instellingen op haar wordt gedaan. 
 
Het is goed opnieuw te benadrukken dat religieuze instituten vooraf, dus voordat daarover 
met derden afspraken worden gemaakt, contact zouden moeten opnemen met het Bureau 
KNR en de Stichting over de mogelijkheden om de Stichting in te schakelen bij de advisering 
over het toekomstig beheer van hun begraafplaats(en) en/of het toezicht daarop. 
 
Hoewel iedere situatie uniek is, geeft het bestuur van de Stichting er de voorkeur aan dat 
religieuze instituten bij de verkoop van het onroerend goed ook de begraafplaats(en) aan de 
nieuwe eigenaar in eigendom overdragen. Vanuit de Stichting kan hierbij hulp worden 
geboden bij de inventarisatie van de aandachtspunten en de formulering van de 
voorwaarden. Eigendomsoverdracht aan de Stichting is niet uitgesloten, maar heeft zeker 
niet de voorkeur. 
 
 
Inventarisatie van de kloosterbegraafplaatsen 
 
In 2017 heeft mevrouw Nicoline Zemering een begin gemaakt met een inventarisatie van 

kloosterbegraafplaatsen en de plannen die het betrokken religieuze instituut met het oog op 

de voltooiing van het instituut daarmee heeft. Dit project heeft geleid tot een volledig 

overzicht van hoe de religieuze instituten de toekomst van hun begraafplaats(en) zien. 

Uiteraard vraagt zo’n overzicht om voortdurende actualisatie. 

 

Opnieuw is gebleken dat de meeste religieuze instituten met (een) eigen begraafplaats(en) 

op dit moment (nog) geen dringende problemen ervaren. In het algemeen is de leiding  zich 

ervan bewust dat op enig moment ook hierover een beslissing moet worden genomen. 
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Toekomstperspectief 

 

Met enkele religieuze instituten is overleg over het beheer van hun begraafplaats. Verder is 

er onder de religieuze instituten geen dringende behoefte aan ondersteuning door de 

Stichting. Dat wil niet zeggen dat die behoefte niet zal komen, en bij de inventarisatie van 

mevrouw Zemering is gebleken dat men in dat geval de Stichting weet te vinden. 

 

In de toekomst zullen de door de Stichting te maken kosten grotendeels of zelfs geheel 

bestreden kunnen worden uit de vergoedingen die religieuze instituten betalen voor de door 

of middels de Stichting geleverde diensten. Omdat het door de KNR aangereikte startkapitaal  

bijna is opgebruikt, is bij de Kommissie Onderlinge Solidariteit een verzoek voor 

ondersteuning ingediend. 

 

 

Balans per 31 december 2019 en exploitatieoverzicht 2019 van de Stichting BBRI  

 

Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten 2019

Balans per 31 december 2019

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Vorderingen Eigen Vermogen 291,89        799,60        

R/c KNR 291,89        799,60        

Nog te betalen kosten -               -               

291,89        799,60        291,89        799,60        

Verloop eigen vermogen

Stand 1-1-2019 799,60        

Resultaat 2019 -507,71       

Stand 31-12-2019 291,89        
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Staat van baten en lasten

Inkomsten

Bijdrage KNR -              -              

Rente -              -              

-             -              

Uitgaven

Inventarisatie kloosterbegraafplaatsen -              2.178,00    

Ontwerp website 278,35       255,16       

Contributie 100,73       98,86          

Reiskosten 128,63       190,20       

Overige -              -              

507,71       2.722,22    

Resultaat -507,71     -2.722,22  

2019 2018

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van de Stichting Beheer 

Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten op 13 februari 2020. 

 

 

 

 

Hans van Westerlaak, voorzitter   Ben Wanders, secretaris 


