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ONDERSTAAND DE BEGROTING 2019 MET OP HOOFDLIJNEN DE AFWIJKINGEN T.O.V. 
DE BEGROTING 2018. 
 
Ontvangsten en uitgaven            
 

            
Bijdrage per kostenplaats Inkomsten  Uitgaven  Dekking  Dekking Verschil 

          2019  2018    
    €  €  €   

€ 
 

 € 

Secretariaat             

Begrafeniswezen    147.880  233.065  -85.185  -66.132  -19.053 
Facility Management, secretariaat    -  155.996  -155.996  -143.715  -12.281 
Exploitatie Van             

der Boechorststraat    59.900  132.973  -73.073  -75.529  2.456 
    207.780  522.033  -314.253  -285.376  -28.877 

         

Identiteit             

Rabbinaat    2.500  122.152  -119.652  -126.446  6.794 
Eredienst en mikwe    7.750  100.247  -92.497  -113.154  20.657 
Onderwijs    5.000  30.325  -25.325  -41.018  15.693 

    15.250  252.724  -237.474  -280.618  43.144 
       

Communicatie en Ledencontact         

Ledenservice en jeugdwerk* 67.200  61.552  5.648  -8.882  14.530 
Promotie    -  33.800  -33.800  -17.500  -16.300 

    67.200  95.352  -28.152  -26.382  -1.770 
Financiën             

Contributies    612.500  -  612.500  625.000  -12.500 
Administratie    13.600  200.386  -186.786  -195.033  8.247 
Horeca    7.500  3.807  3.693  3.699  -6 
Diversen    -  77.000  -77.000  -91.000  14.000 

                  
    633.600  281.193  352.407  342.666  9.741 
                  
 

   923.830  1.151.303  -227.473  -249.710  22.237  
Opbrengsten financiële activa    276.876  56.500  220.376  164.845  55.531 
Fictief rendement   267.162  -  267.162  275.000  -7.838 
Totaal begroot rendement 3,5%    544.038  56.500  487.538  439.845  47.693 

              

Resultaat normale       1.467.868   1.207.803   260.065   190.135   69.930 

bedrijfsvoering              
 

            
Kasjroetvoorzieningen    246.275  277.831  -31.556  -30.655  -901 

             
Sjoelgemeenschappen    -  210.864  -210.864  -210.000  -864 

 
       

 
   

 

Outreach    -  103.000  -103.000  -50.000  -53.000 
                      

Begrotingstekort    1.714.143   1.799.497   -85.354   -100.520   15.166 
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Toelichting per kostenplaats van begroting 2019 t.o.v. 2018: 

 
Begrafeniswezen: meerkosten t.o.v. begroting 2018 +19K 
- Kosten osekiem: bedrag per ophaal en oproep is verhoogd terwijl er ook 

bereikbaarheidstoeslag is ingesteld (+2); 
- Grafgelden begroot op gemiddelde laatste jaren (-10K); 
- Aanpassing administratieve verwerking van voortdurend onderhoud (-5); 
- Investeringen in verband met verbod op bestrijdingsmiddelen (+1). 

 
Facility Management, secretariaat: meerkosten t.o.v. begroting 2018 +12K 
- Stijging loonkosten door betaling periodieke verhogingen voor de medewerkers die nog niet 

aan de top van de loonschaal zitten. In 2018 was voor zowel de secretariaatsmedewerkster 
en de receptie functie elk 16 uur begroot. In de loop van 2018 is gebleken dat voor goede 
invulling van beide functies 20 uur noodzakelijk is. 
 

Exploitatie Van der Boechorststraat: minderkosten t.o.v. begroting 2018 -2K 
- Moos kosher banket maakt per september 2018 niet langer gebruik van de keuken in het 

JCC. 
 

Rabbinaat: minderkosten t.o.v. begroting 2018 -7K 
- De loonkosten secretariële ondersteuning rabbinaat zijn lager enerzijds door minder uren 

invulling en anderzijds door een lagere inschaling.   
 

Eredienst en mikwe: minderkosten t.o.v. begroting 2018 -20K 
- Juiste kostentoerekening van schoonmaakkosten mikwe (+10); 
- Doorbelasting aan bestemmingsfonds sjoelgebonden kosten zijn met name bij het 

energieverbruik beter toegerekend.(-30). 
 

Onderwijs: minderkosten t.o.v. begroting 2018 -16K 
- Het projectplan is bijna afgerond waardoor er minder begroot is (-25);  
- Leerkracht in dienst gekomen voor digitaal onderwijs (+6). 
 
Ledenservice en jeugdwerk: minderkosten t.o.v. begroting 2018 -14K 
- Bijdrage Tikwatenoe gelijk bedrag als 2018 € 9.000 (-6);  
- Interne SOPA activiteiten lager, focus wordt verlegd naar sjoel overstijgende activiteiten en 

uitbesteding aan derden  (-6); 
- Ter vergadering zal het bestuurslid G van Maarsen een verzoek toelichten om € 50.000 

extra budget bovenop de reeds gebudgetteerde € 53.000 voor outreach vrij te maken.   
 

Promotie: meerkosten t.o.v. begroting 2018 +16K 
- Extra bedrag opgenomen voor verbetering communicatie uitingen (+15). 

 
Financiën: minderkosten t.o.v. begroting 2018 -8K 
- Verandering van een registeraccountant naar een AA-accountant drukt de prijs (-15); 
- Stijging loonkosten door betaling periodieke verhogingen voor de medewerkers die nog niet 

aan de top van de loonschaal zitten. 
 

Diversen: minderkosten t.o.v. begroting 2018 -14K 
- Minder  juridische en advieskosten begroot (-10); 
- Geen bedrag meer begroot voor eventuele extra beloning aan einde van het jaar voor 

medewerkers die zich bovenmatig hebben ingezet (-4). 
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Kasjroet: meerkosten t.o.v. begroting 2018  +1K 
- De begroting is gemaakt in de veronderstelling dat de pluimvee slacht per 1-1-19 wordt 

verplaatst naar Hongarije. Momenteel zijn er nog geen concrete afspraken met de 
leverancier gemaakt. Uitgangspunt is en blijft dat de NIHS geen financieel risico wil lopen 
met betrekking tot sjechieta. 

-  
Bijdrage sjoelgemeenschappen: meerkosten t.o.v. begroting 2018 +1K 
- Door de RvT is besloten de uitkering aan de sjoelgemeenschappen te baseren op een 

bedrag gerelateerd aan het op het vermogen behaalde resultaat.  
In het stelsel is er een dividenduitkering op basis van het vermogen van de NIHS. Voor 2019 
is dit, uitgaande van een vermogen per 1-10-2018 van € 15.061.073. 
 

Contributies 
- Het opbrengstbedrag wordt voor 2019 op een iets lager niveau gezet als voor 2018. Op 

basis van de cijfers 2018 lijkt dit realistisch door een lager ledenaantal en daling inkomens 
van gepensioneerden. Per 15-11-2018 was het aantal contributie betalende 
gezinseenheden gedaald met 38 fiscale eenheden. 
 

Beleggingen 
- Om de impact van de ‘dividend’-uitkering op de begrotingen te mitigeren, is het de bedoeling 

de hoogte van het ‘dividend‘ deels te laten meebewegen met de vermogensontwikkeling en 
vast te stellen tussen de 1,5% en 3,5% per jaar, volgens de op bladzijde 10 opgenomen staffel. 
Zakt het vermogen dan loopt het percentage terug en omgekeerd. Voor 2019 is op basis van 
het vermogen per 1-10-2018 3,5 % begroot. Deze 3,5% bestaat deels uit directe opbrengsten 
en deels uit een verwacht koersresultaat. Over de jaren 2013-2017 was het gemiddeld 
rendement 4,92 %. 
Jaar Rendement 

2013 2,54 

2014 9,08 

2015 3,17 

2016 4,47 

2017 5,36 

Gemiddeld 4,92 
 

Wij stellen u voor om als volgt te besluiten:  
 
- vast te stellen een begroting van ontvangsten en uitgaven van de Hoofdsynagoge 

voor het jaar 2019 overeenkomstig bijgaand ontwerp in ontvangsten groot 
€ 1.714.143 en uitgaven groot € 1.799.497 en aldus aangevende een tekort van 
€ 85.354 (exclusief koersresultaat); 

- aan het vermogen een bedrag ad € 85.354 te onttrekken; waarin begrepen €    
210.864 uit te keren aan federatiesjoels op basis van een verdeelsleutel als bijdrage   
om te  betalen kosten te dekken en € 103.000 te besteden aan outreach-activiteiten; 

- Voor 2019 de aanslagen in de kerkelijke bijdrage (contributie) te doen vaststellen 
overeenkomstig de bijgevoegde tabel; 

-     Voor 2019 de tarieven goed te keuren overeenkomstig opgenomen in deze begroting. 
 
 

 
N.B.M. Vink                                                               D.S. Brilleslijper    

             
Penningmeester NIHS     Voorzitter NIHS 
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RESULTAAT 
 

Het begrote resultaat over 2019 bedraagt € 85.354 negatief (excl. begroot koersresultaat). Ten 
opzichte van het begrote tekort over 2018 ad € 100.519 is het begrote resultaat  
€ 15.165 lager, waarvan € 48.000 veroorzaakt wordt door een hogere doorbelasting 
sjoelgebonden kosten naar de voorziening sjoel tot 2023.  
De begrote ontvangsten en uitgaven zijn op hoofdlijnen als volgt: 

 
 

 Begroting 
2019 

Verwachting 
2018 

Begroting 
2018 

Werkelijk 
 2017 

 € € € € 
 
 

    

Totaal ontvangsten 1.170.105 1.158.150 1.224.075 1.336.877
    
    
Personele kosten 1.008.749 999.000 1.013.70

0 
1.130.591 

Organisatiekosten 155.032 178.900 180.339 194.743 
Specifieke kosten  119.950 125.400 113.350 164.491 
Naar bestemmingsfonds 
sjoels 

 
-242.750 

 

 
-195.000 

 

 
-194.470 

 
-137.223 

Huisvestingskosten 388.152 388.850 391.520 399.870 
    
Totaal uitgaven 1.429.133 1.497.150 1.504.439 1.752.472

     
Resultaat normale 
bedrijfsvoering -259.028 -339.000      -276.364 -415.595 
     
Opbrengsten uit financiële 
activa, na kosten 

220.376 177.000 164.865 112.587 

Fictief rendement effecten 267.162  275.000  
Totaal begroot rendement* 487.538  439.865  
Resultaat 228.510 -162.000 159.481 -303.008 
    
Outreach -103.000 -58.000 -50.000 -41.000 
Sjoelgemeenschappen -210.864 -210.000 -210.000 -111.571 
     
Begrotingstekort -85.354 -430.000 -100.519 -455.579 

      
 Begroot wordt 3,5% van de beurswaarde oer 1-10-2018. Deze 3,5% bestaat deels uit 

directe opbrengsten en verwacht koersresultaat. 
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Toelichting op de ontvangsten en uitgaven 

  
Personeel 

  Begroting 
2019 

Verwachting 
2018 

 Begroting 
2018 

Werkelijk 
2017 

  €  €  €  € 

Lonen, incl. vakantiegeld  664.983  600.000  622.344  674.830 
Assistentie extern  104.450  152.800  153.300  122.533 
  769.433  752.800  775.644  797.363 
Pensioenverplichting   85.484  90.000  83.429  63.103 
Sociale lasten  99.722  92.000  96.417  105.079 
Bijkomende personeelskosten  22.350  21.200  24.850  122.802 
Vervoerskosten  31.760  43.000  33.360  42.244 

  1.008.749  999.000  1.013.700  1.130.591 
 

De afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn op hoofdpunten als volgt te 
verklaren: 
 

- De NIHS volgt ten dele de salarisschalen van de Protestantse Kerk Nederland. De CAO 
afspraken die zijn gemaakt komen erop dat neer dat op 1-1-2019 een eenmalige uitkering 
van € 450 bruto naar rato van de werktijd wordt uitgekeerd en per 1 juli 2019 een 
salarisaanpassing van 2%; 

- Lonen zijn vooralsnog inclusief sjechieta-medewerkers. Het idee is nog steeds om in 2019 
hiervoor een aparte organisatie op te richten waarbij NIK, IPOR, PIG en eventueel andere 
organisaties samen het risico dragen. Medewerkers blijven vooralsnog op de loonlijst van 
de NIHS staan; 

- De systematiek van loonschalen leidt ertoe dat van een aantal medewerkers het loon stijgt 
met één periodiek; 

- Sociale-lastenpercentage is 15% van loon en vakantietoeslag. 
 
Aantal fulltime equivalent (FTE’s) 
  Begroting  Begroting Werkelijk 
  2019  2018 2017 

Financiën  1,9  1,9 1,9 
Rabbinaat   1,3  1,3 1,5 
Eredienst en mikwe (incl. vaste oproep) 1,2  1,2 0,8 
Begrafeniswezen 1,0  1,0 1,2 
Ledenservice  0,5  0,5 1,0 
Onderwijs  0,5  0,2 0,2 
Exploitatie Horeca/Van der 
Boechorststraat 0,9  0,9 1.,1 
Management, secretariaat en technische 
dienst 1,7  1,5 1,7 
Normale bedrijfsvoering  9,0  8,5 9.4 
Kasjroetvoorzieningen  2,7  3,0 2,1 
Begroting  11,7  11,5 11,5 
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Organisatiekosten 
 

 Begroting 
2019 

Verwachting
2018 

 Begroting 
2018 

Werkelijk 
2017 

 € €  € € 
Algemene organisatiekosten 104.932 116.000  118.539 116.789 
Kerkelijke belasting NIK 17.000 17.400  17.500 32.558 
Juridische kosten 20.000 25.900  30.000 30.162 
Automatiseringskosten 13.100 20.200  14.300 15.234 
 155.032 179.500  180.339 194.743 
 

De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting over 2018 zijn: 
 
- Daling accountantskosten door overgang van registeraccountant naar accountant-

administratie kantoor; 
-  Minder  juridische en advieskosten begroot. 

 
Specifieke kosten  
 

 Begroting 
2019 

Verwachting 
2018 

 Begroting 
2018 

Werkelijk 
2017 

 € €  € € 
Algemeen  66.750 69.200  64.000 112.065 
Kidoesjiem - 200  - 218 
Joods Community Center 7.600 12.500  16.200 17.056 
Public Relations 17.200 8.600  2.000 3.086 
Tikwatenoe 9.000 12.900  15.000 14.500 
Beveiliging 18.900 20.500  15.400 14.794 
Horeca 500 1.500  750 2.772 

 119.950 125.400  113.350 164.491 
 

De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting over 2018 zijn: 
 

Joods Community Center 
- Interne SOPA activiteiten lager, focus wordt verlegd naar sjoel overstijgende activiteiten en 

uitbesteding aan derden. 
 
Public Relations 

- Kosten aanpassing en verbetering communicatie uitingen 
 
Tikwatenoe 

- De NIHS heeft een afspraak gemaakt met het NIK dat Amsterdam voor 2019  € 9.000 zou 
bijdragen in de kosten van activiteiten voor Amsterdam en subsidie voor machanot.  

 
Beveiliging 
In de kerkelijke bijdrage is een toeslag van € 36,00 begrepen te brengen ter dekking van de 
beveiligingskosten. De kosten zijn gestegen omdat de betaling aan BLEW van 
Sjoelgemeenschap Amstelland evenals de andere sjoels nu via de NIHS lopen. 
Totale kosten Bij Leven en Welzijn   €  58.500 
Bijdrage via kerkelijke bijdrage 1100 x  € 36  €  39.600 -/- 
Kosten beveiliging      €  18.900 
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Huisvestingskosten 
 

  Begroot 
2019 

Verwachting 
2018 

Begroting 
2018 

Werkelijk 
2017 

  €   €   €   €   
Huur  19.900 24.500 19.900 24.277 
Energie  98.020 90.000 92.720 95.577 
Lasten gebouwen  270.232 274.350 278.900 280.696 
Bijdrage koepelleden   
Sjoelgemeenschappen 

  
- 

 
- 

 
- 

 
-1.560 

  388.152 388.850 391.520 399.870 
 
De Gemeente Amsterdam heeft het JCC aangewezen als monument. De NIHS is in beroep 
gegaan over dit besluit. Ten tijde van het opmaken van deze begroting was de uitspraak van het 
beroep nog niet bekend. 
 

Beleggingen  Begroot 
2019 

 Verwachting 
2018 

Begroting 
2018 

Werkelijk 
2017 

Uitgaven  €    €   €   €   
Kosten beleggingen/rente Nat. 
Restauratiefonds/Provisie 
rentmeester 

 56.500  54.000 53.000 50.345 

Dotatie voorzieningen  -  52.150 52.150 62.085 
       
  56.500  106.150 105.150 112.431 

Inkomsten      
Pacht  16.876  20.000 19.995 21.885 
Inkomsten Effecten/Bankrente  260.000  263.150 250.000 203.133 
Fictief rendement effecten  267.162  - 275.000  

  544.038  283.150 544.995 225.018 
Saldo   487.538  177.000 439.845 112.587

Uitgegaan is van totaal 3,5% beleggingsopbrengsten, gesplitst in directe opbrengsten en fictief 
rendement op de beleggingen 
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Vaststelling hoogte ‘dividend’ 
Om de impact van de ‘dividend’-uitkering op het vermogen te mitigeren, is het de bedoeling de 
hoogte van het ‘dividend‘ deels te laten meebewegen met de vermogensontwikkeling en vast te 
stellen tussen de 1,5% en 3,5% per jaar, volgens de in de tabel opgenomen staffel. Zakt het 
vermogen te hard dan loopt het uitkeringspercentage terug en omgekeerd. 
 

Vrij belegd vermogen Te besteden ‘dividend’ op jaarbasis 
te berekenen over totaal vrij belegd 
vermogen 

Totaal beschikbaar per jaar  
in € 1.000 

< € 7 miljoen 1,5 %  Maximaal 105 
€ 7 – 9 miljoen 2,0 %  140 – 180 
€ 9 – 11 miljoen 2,5 %  225 – 275 
€ 11 -14 miljoen 3,0 %  330 – 420 
Vanaf € 14 miljoen 3,5 %  Minimaal 490 

 
Nieuwe regeling centrale bijdrage aan sjoels 
a) Vanaf 2018 zal ten minste 40% van het benoemde ‘dividend’ ten gunste van de sjoels komen. 
Deze zal na rato van het aantal aangesloten leden over de sjoels verdeeld worden op basis van 
de formule: 
(aantal leden sjoel X)/(totaal aantal leden sjoels per teldatum 1 oktober 2018). 
b)Bijdrage aan sjoels is altijd voorwaardelijk op voorwaarde van adequate financiële 
verantwoording inclusief decharge door eigen kascommissie en ALV en wordt pas dan definitief. 

 
Het ter beschikking staand bedrag voor 2019 zal bedragen: 
Waarde beleggingen  per 1-10-2018 € 15.061.773 x 3,5% x 40% = € 210.864 
 
Het aantal leden > 18 jaar per sjoelgemeenschap per 1 oktober 2018 bedroeg: 
  Aantal leden  Totaal   

AMOS 359   
Sjoel Amstelveen 280   
Rav Aron Schuster  265   
CIZ/Amstelland 164   
Beth Shalom 169   
Sjoel Buitenveldert 116   
Gerard Dou 103   
Lekstraat 67   
Sjoel West 28   

  1551  
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Tarieven 
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TARIEVEN 
  

 Heffing en Inning 
 

TABEL CONTRIBUTIE BIJDRAGE VOOR HET JAAR 2019 
 

Vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2.2.1.b van het Reglement der 
Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam, tijdens de behandeling van de 
RvT in de vergadering van de Raad d.d. 16 december 2018 

 
Klass

e 
(de)/het (som van de) 
verzamelinkomens(s) 

(van man en vrouw) in € 

Kerkelijke 
bijdrage 

  in € 

Opslag 
beveiliging 

€ 3 per maand  

Totaal 

1       Minder dan   12.660 95 36 € 131 
2  12.661 –  25.300 175 36 € 211 
3  25.301  –  37.950 415 36 € 451 
4  37.951 –  55.650 625 36 € 661 
5  55.651 –  75.900 880 36 € 916 
6  75.901 –  96.120 1.250 36 € 1.286 
7  96.121 en hoger 1.650 36 € 1.686 
     

Opmerkingen: 
 
1. Koepelleden betalen een opslag van € 240,00 per jaar (€ 20 per maand).  
2. Leden zonder automatische incasso, periodieke overboeking of schenkingsovereenkomst     
     verleend aan de NIHS per maand of jaar krijgen een opslag voor administratiekosten van             
     € 120 per jaar (€10 per maand). Leden die niet voldoen aan het voorgaande maar voor 31 mei  
     2019 aan hun volledige verplichting aan de NIHS voldoen hebben eveneens recht op de  
     vermindering van € 120 per jaar. 
3. Indien persoonlijke en/of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan  
      toepassing van tabel en reglement als onredelijk worden ervaren. Middels een bezwaar,  
      gericht aan de Commissie van Financiën, kunnen dan afwijkende tarieven en/of  
      betalingsregelingen worden overeengekomen. 
4. Het zelfstandige lidmaatschap is vanaf de 18e verjaardag, maar tot het jaar waarin de leeftijd  
      van 25 jaar wordt bereikt, is de contributie nihil.  
5. Voor voltijdstudenten geldt vanaf het jaar dat de leeftijd van 25 jaar wordt bereikt tot het jaar  
     dat de leeftijd van 30 jaar wordt bereikt, in 2018 een studententarief contributie van € 50. Na   
     dat jaar geldt voor voltijdstudenten tariefklasse 1. 
6. Bij overlijden is onderstaand bedrag aan grafgeld verschuldigd: Voor iemand, die op 1   
      januari 2013 al lid van de NIHS was of vanaf de 18e verjaardag lid van de NIHS wordt èn tot   
      overlijden onafgebroken lid van de NIHS is geweest, is geen grafgeld verschuldigd. 
 7. Op deze bedragen wordt een korting gegeven van 2% voor elk jaar dat men tot het  
     overlijden lid is geweest. Voor het bepalen van de jaren voor korting op het grafgeld tellen de  
     jaren mee van in het verleden lid zijn bij NIHS of andere NIK/PIK Gemeente (na overleg van  
     bewijs hiervan) tot maximaal 75%. 
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TARIEVEN (vervolg) 

BUITENGEWONE LIDMAATSCHAPPEN 
Het buitengewoon lidmaatschap is bedoeld voor Joden, die reglementair niet in aanmerking 
komen voor het regulier NIHS-lidmaatschap. Dit betekent dat men ingeschreven moet zijn bij de 
Burgerlijke Stand van een burgerlijke gemeente, die niet binnen het NIHS-ressort valt én, voor 
zover dat in het buitenland is, dat men in Nederland niet belastingplichtig is. Op basis van het 
NIK-reglement, dienen in Nederland woonachtige Joden voorts regulier lid te zijn van de NIK-
gemeente in de plaats van inwoning, om buitengewoon NIHS-lid elders (i.c. bij de NIHS-
Amsterdam) te kunnen worden. 
Aan het buitengewoon lidmaatschap zijn dezelfde rechten verbonden als aan het reguliere 
lidmaatschap, met uitzondering van het kiesrecht. Voor zover van toepassing en voor zover bij 
ons aangemeld, volgt uit het buitengewoon lidmaatschap eveneens het buitengewoon 
lidmaatschap van de (Joodse) echtgenoot of echtgenote en van (Joodse) kinderen tot hun 18e 
verjaardag. 

 
Voor in het buitenland woonachtige buitengewone leden geldt een jaarlijkse contributie van: 
1/2e deel van tariefklasse 3; in 2019 dus € 415/2 = € 208 voor buitengewone leden tot het jaar 
van de 30e verjaardag 
1/2e deel van tariefklasse 4; in 2019 dus € 625/2 = € 313, voor buitengewone leden vanaf het 
jaar van de 30e verjaardag. 
Leden die op basis van tabel en reglement als regulier lid minder dan het bovengenoemde 
zouden betalen, zal uiteraard dit mindere bedrag als contributie in rekening worden gebracht. 
 
Voor elders in Nederland woonachtige buitengewone leden en voor in het buitenland 
woonachtige buitengewone leden die in Nederland belastingplichtig zijn, geldt een jaarlijkse 
contributie van: 
1/2e van de Kerkelijke Bijdrage die als ‘reguliere’ leden zou moeten worden betaald, dus op basis 
van inkomensgegevens; 
indien geen inkomensgegevens worden verstrekt: 1/2e deel van de hoogste tariefklasse. 

 
 Rabbinaat 

RABBINALE VERKLARINGEN  
Administratieve kosten verklaringen m.b.t. Joodse status, persoonlijke status,   
zedelijk en godsdienstig gedrag en rabbinaal vertrouwen 

 

   -leden  gratis 
   -niet-leden   
   - Externe kosten voor onderzoek t.b.v verklaringen 
   - Kopie van eerder uitgegeven verklaring 

€  300 
Kostprijs 
€   10 

  
AANSPANNEN DIN THORA          € 

   -ln behandeling nemen aanvraag   100 
   -leden     250 
   -niet-leden     550 
   -Joodse organisaties         400 

GIOER 
   -Gioer per jaar (tot maximaal 5 jaar)  300 

  
 Begrafeniswezen           € 
 Osek-werkzaamheden (t.b.v. leden) per osek             160 

Osek-werkzaamheden (t.b.v. niet-leden)             500 
(Tijdelijk) naam bordje bij graf                27,50  
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 Grafonderhoud: 

- steen                          65 
- steen met hofje                                     90 
- steen met gedenksteen                                  125 
- Voortdurend onderhoud           45x de jaarretributie 
 

GRAFGELD 
Bij overlijden is onderstaand bedrag aan grafgeld verschuldigd: Voor iemand, die op 1 januari 
2013 al lid van de NIHS was of vanaf de 18e verjaardag lid van de NIHS wordt èn tot overlijden 
onafgebroken lid van de NIHS is geweest, is geen grafgeld verschuldigd. 
Op deze bedragen wordt een korting gegeven van 2% voor elk jaar dat men tot het overlijden lid 
is geweest. Voor het bepalen van de jaren voor korting op het grafgeld tellen de jaren mee van 
in het verleden lid zijn bij NIHS of andere NIK/PIK Gemeente (na overleg van bewijs hiervan) tot 
maximaal 75%. 

klasse  
 grens in € 

 
Grafgeld 
€  

1  <12.660  2.300 
2  12.661-25.300 4.600 
3  25.301-37.950 10.000 
4  37.951-999.999 15.300 

 

 
Grafreservering 
Nieuwe reserveringen voor een graf vanaf 1-1-2016 € 36 per 
jaar. 

 

 
Steenonthullingen 

1. Nul-tarief. NIHS levert geen diensten. D.w.z. dat er geen voorganger ter beschikking wordt 
gesteld, de ontvangstruimte niet wordt geopend en er geen doek over de matseva wordt 
gedaan door de medewerkers van de NIHS (beheerder begraafplaats). Er kan dus ook 
geen beroep op de beheerder worden gedaan, indien dit op het laatste moment wordt 
gevraagd. 

2. Laag tarief. Dit is voor onthullingen waar 30 mensen of minder worden verwacht. De NIHS 
stelt op Muiderberg de kleine zaal ter beschikking, zorgt dat er boekjes zijn en dat de 
steen is afgedekt. Op onthullingsdagen is er een voorganger. Op andere dagen regelt de 
familie dit zelf. Voor de dienst, inclusief ontvangst al dan niet met koffiedrinken achteraf, is 
1,5 uur beschikbaar. Het tarief is € 60 excl. koffie/thee/cake. Indien de ruimte langer dan 
anderhalf uur wordt gebruikt wordt de extra-tijd in rekening gebracht tegen € 40 per uur.  

3. Hoog tarief: Dit is identiek aan het lage tarief, behalve dat de grote zaal op Muiderberg ter 
beschikking is. Het tarief tot 75 personen is € 100 excl. koffie/thee/cake. Indien de ruimte 
langer dan anderhalf uur wordt gebruikt wordt de extra-tijd in rekening gebracht tegen € 60 
per uur. 

4. Koffie/thee/cake wordt geleverd tegen € 2,50 per persoon. Schoonmaak zit in de kosten 
van de zaalhuur. 

5. Er zijn 6 onthullingsdagen per jaar waarbij de NIHS de voorganger regelt. Buiten deze 
dagen zal bovenop de onder 2 en 3 genoemde punten een opslag van € 75 worden 
gerekend. 

 
 
 
 
 



 14

 
 
 
Reservering graf begraafplaats Diemen 
 
1. Er is een ophoging gemaakt, waar 36 plaatsen zijn gecreëerd.  
2. Bestaande reserveringen kunnen daar een plaats reserveren zonder eenmalige inkoopkosten  
3. Eventuele verplaatsingen moeten per geval worden goedgekeurd door het rabbinaat. De 
kosten van deze verplaatsingen komen geheel ten laste van de familieleden. 
4.Voor graven waarvoor nu geen reservering is, kan zolang plaatsen beschikbaar zijn begraven 
worden tegen een eenmalige inkoop van € 1.000,- exclusief grafgeld.. De reserveringskosten 
bedragen € 36 per jaar 
 

 Zondagochtendonderwijs (cursusjaar 2019/2020)       
Leden (voor leden ingeschaald in klasse 3 of lager kan om vermindering 
worden verzocht). 

   € 250 

Niet-leden     € 500 
 Lessen aangevangen voorafgaand aan nieuw schooljaar na rato van maanden. 
 Vanaf het schooljaar 2020 zullen de tarieven worden verdubbeld. 
 
CHOEPOT  
Leden 
Administratieve kosten voor verzorgen van een choepa  
 
Niet-leden (voorzover buiten het NIHS ressort woonachtig en lid NIK) 
Administratieve kosten voor het verzorgen van een choepa  
Niet-leden (voorzover buiten het NIHS ressort woonachtig en geen lid NIK) 
Administratieve kosten voor het verzorgen van een choepa  
 

  € 250 
    
 
   € 500 
    
€ 1.000 

GITTIEN (echtscheidingsbrieven) 
Administratieve kosten voor leden  €  250 
Administratieve kosten voor niet-leden   € 500 
  
  
MIKWE  
Voor het gebruik van het mikwe Amstelveen 
dames per keer 
- leden (NIHS / PIG / NIK)                                                                 €  7,00  
- niet leden (en toeristen)                                                                  € 20,00  
- extra voor gebruik pakket (handdoek, badjas, slippers, zeep)          € 5,50 

heren per keer 
- leden (NIHS / PIG / NIK)                                                                   € 7,00  
- niet leden (en toeristen)                                                                  € 20,00  

heren met jaarkaart 
- leden                                                                                            € 120,00 
- niet leden                                                                                      € 300,00 

 

 
Kasjroet  € 
RETRIBUTIE VLEES (per kilo)   
  Grootvee vanaf 1-2-2019 1,14 
  Lam vanaf 1-2-2019 1,92 

 



 15

RETRIBUTIE GEVOGELTE (per stuk).v.a. 1-2-2018  
   Kip, kuikens  1.05 
   Soepkip  1,47 
   Eend, baby-kalkoen   1,88 
   Gans, grote kalkoen   5,15 

 
Gevogelte afhankelijk van nieuwe situatie die ontstaat na eventiele verplaatsing van de 
slacht naar Hongarije 

  
                                          
 
HECHSJERIEM            € 
   Hechsjer voor party-cateringbedrijf (per jaar) excl. event. vereist extra 
toezicht 

   500 

   Hechsjer voor airline- en instelling cateraar (per jaar) excl. event. extra 
toezicht  
   Hechsjer voor restaurants/eetgelegenheden 
   Korting voor een 2e en volgend bedrijf van dezelfde eigenaar:   

2.400 
2.400 
    50%     

  
Promotie 
 
Advertentie tarieven digitale nieuwsbrief  4x opeenvolgend  
1/8e pagina: €20,-       1/8e pagina: €60,- 
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 HORECATARIEVEN  
  
REGULIERE HORECATARIEVEN JOODS CULTUREEL CENTRUM 
 

              
Joods Cultureel Centrum, Amsterdam           

Tarieven per 1 januari 2019             
              

Zaalhuur              
              

Ruimte   
1 

dagdeel   
1 

dagdeel  
2 

dagdelen  
hele 

dag/  

   overdag   avond    
overda

g  
en 

avond  
              
   €   €    €   €  
                   
Jeruzalem   370   455    690    995  
Tel Aviv   230   285    430   640  
Jeruzalem + Tel Aviv  445   555    840    1.150  
Netanya   210    250    380    555  
Eilat   210    300    380    600  
Vredesplein   175   230    330    455  
                   
               
               
               
                              
 

Conciërge/portier               
               

Op werkdagen tussen 08.30-13.00 zijn afhankelijk van het aantal 
personen conciërge/portier werkzaamheden bij de zaalhuur inbegrepen.      
Daarbuiten wordt hiervoor € 21,00 per persoon per 
uur in rekening gebracht.           
Zalen kunnen niet zonder 
conciërge/portierservice worden gehuurd.           
 

 Keuken/kurkengeld voor niet-leden/commerciële partijen 
 Kidoesj    € 250 
 Diner     € 500 

 


