
ANBI publicatie

1. Algemene gegevens 
Naam:    Stichting R.K. Begraafplaatsen te ’s-Gravenhage
Website: www.begraafplaatsdenhaag.nl
RSIN/Fiscaal nummer: 002875706  E-mail: info@paxrkb.nl
KvK nummer: 70238758   Telefoonnummer: 0703503718

Bezoek/postadres: Kerkhoflaan 10  Bezoekadres: St Barbaraweg 6
Postcode: 2585 JB    Postcode: 2516 BT
Plaats: ‘s-Gravenhage    Plaats: ‘s-Gravenhage  

De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft 
van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke 
instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve 
ook van toepassing op bovenstaande instelling.

• Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 bestuursleden

• Doelstelling/visie
De instelling heeft ten doel het beheer en de exploitatie en de exploitatie van begraafplaatsen en 
crematoria alsmede het verrichten van diensten met betrekking tot de lijkbezorging.
De Instelling oefent haar taak uit in overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk en 
geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.

• Beleidsplan
Het beleidsplan van de instelling is te vinden op www.begraafplaatsdenhaag.nl.

• Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben 
zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. 

De instelling heeft wel medewerkers in dienst. 
Toelichting op beloningsbeleid medewerkers: conform de CAO uitvaartbranche.

• Verslag Activiteiten

Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten is te vinden op www.begraafplaatsdenhaag.nl. 

• Financiële verantwoording
• Staat van baten en lasten / begroting
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Op al onze verbintenissen is het reglement van de Stichting R.K. Begraafplaatsen van toepassing.
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 september 2022 onder nummer 24/2022.
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Staat van baten en lasten/begroting


