
 
 

Informatie en uitleg over de (nieuwe) rekentool  
De Friese Federatie van uitvaartverenigingen heeft in het najaar van 2019 een dringende oproep gedaan aan al 

haar leden om vanaf juli 2020 te gaan werken met een nieuwe rekentool. De federatie heeft deze nieuwe tool 

laten ontwikkelen onder toezicht van de actuaris van de Federatie.  

 

Wat wordt bedoeld met de rekentool? 

De meeste leden zijn vanaf hun geboorte automatisch lid geworden omdat hun ouders lid waren. Tot en met hun 

18e zijn geboorteleden gratis lid van onze vereniging. Vanaf het 19e geboortejaar worden deze leden automatisch 

betalende leden tenzij ze het lidmaatschap opzeggen. Deze personen hebben bij overlijden recht op de volledige 

ledenkorting. Bij onze vereniging is dit € 1.000,00.  

Als iemand op latere leeftijd (vanaf 19 jaar) lid wil worden dan wordt er gewerkt met een instaptabel om te 

berekenen hoeveel iemand moet bij betalen om in te stappen en bij overlijden in aanmerking te komen voor de 

volledige ledenkorting. Als bijvoorbeeld een 50 jarige lid wil worden dan moet er een inkoopsom worden betaald 

óf diegene kiest ervoor om percentagelid te worden (iemand krijgt dan bij overlijden een percentage van de 

ledenkorting).  

 

Bij overschrijving naar een andere plaatselijke uitvaartvereniging gebruikt de penningmeester een overschrijftabel 

om uit te rekenen hoeveel de ene vereniging moet betalen aan de andere vereniging. Dit in verband met de al 

betaalde contributie in verhouding tot de uit te betalen ledenkorting.  

Waarom een nieuwe rekentool? 

Er zijn een aantal redenen waarom de Friese Federatie besloten heeft te werken met nieuwe tabellen. De actuaris 

concludeerde na onderzoek dat: de oude tabellen verouderd zijn, de wetenschappelijke achtergrond onduidelijk 

is, de uitkomsten niet altijd logisch te verklaren zijn en de tabellen voor alle verenigingen gelijk zijn, terwijl de 

verenigingen van elkaar verschillen (op het gebied van ledenkorting, contributie, kostenpercentage etc.).   

 

Er is gedegen onderzoek gedaan voordat de nieuwe tool definitief is geworden. Een werkgroep heeft hier naar 

gekeken en de actuaris heeft op verzoek nog aanpassingen gedaan. Er is bijvoorbeeld ook een vergelijking 

gemaakt met berekeningen van verzekeringsmaatschappijen en hun instappremies. Wij moeten ons niet uit de 

markt prijzen als de instapkosten bij de plaatselijke verenigingen hoger zijn dan bij een verzekeringsmaatschappij. 

Kortom: al met al best ingewikkeld. Wij vertrouwen erop dat er goed onderzoek is gedaan en nemen de adviezen 

van de federatie graag over.  

Voorstel percentageleden 

Na instemming van onze leden gaan we werken met de nieuwe rekentool. Er is dan geen optie meer om te kiezen 

voor het percentagelidmaatschap. Nieuwe leden wordt gevraagd een redelijke inkoopsom te betalen zodat ze 

volledig lid worden.  

 

Verzoek tot instemming van de leden 

Wij vragen onze leden op de algemene ledenvergadering van 30 maart 2020 in te stemmen met het gebruik van 

de nieuwe rekentabellen en het voorstel omtrent de percentageleden.  


