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INSTELLINGSBESCHIKKING 

 

COMMISSIE VAN ADVIES NATIONALE  

VETERANENBEGRAAFPLAATS 

 

 

Inleiding. 

Al geruime tijd wordt vanuit het vfonds in samenspraak met onder andere het Veteranen 

Platform, De Oorlogsgravenstichting en het ministerie van Defensie verkend of het haalbaar is 

om een nationale veteranenbegraafplaats te realiseren op of in de directe nabijheid van het 

Ereveld Loenen. De Veteranennota’s van 2012 en 2014 besteden dan ook aandacht aan dit 

initiatief. 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Veteranen Platform 

 

OVERWEGENDE 

 

dat uit een haalbaarheidsonderzoek  is gebleken dat er onder veteranen belangstelling is voor 

een nationale veteranenbegraafplaats  

  

overwegende 

 

dat uit dit onderzoek tevens is gebleken dat veel veteranen dicht bij hun gesneuvelde 

kameraden begraven willen worden op het Ereveld in Loenen, doch dat dit niet mogelijk is 

omdat een laatste rustplaats op het Ereveld is voorbehouden aan militairen die tijdens 

oorlogshandelingen of tijdens vredesmissies zijn gesneuveld 

 

overwegende 

 

dat er concrete plannen zijn een deel van de uitbreiding van het Ereveld in Loenen te benutten 

als nationale veteranenbegraafplaats 

 

overwegende 

 

dat op het Veteranenlandgoed Vrijland de mogelijkheid bestaat om as te verstrooien en daar 

ook gebruik van is gemaakt, en daarmee in de overweging moet worden meegenomen 

 

overwegende 

 

dat de projectorganisatie nationale veteranenbegraafplaats het VP heeft gevraagd dit initiatief 

te ondersteunen en mee te willen denken over de inrichting van deze begraafplaats 

 

BESLUIT 

 

een commissie in te stellen, die het DB-VP adviseert over de inrichting van een nationale 

veteranenbegraafplaats. 

 



De commissie bestaat uit drie leden: 

a. de heer  A. Lok   voorzitter 

b. de heer  M.D.M van ‘t Veer 

c. de heer  W. Scheepers 

 

 

TAAK 

 

De commissie heeft als taak: 

- Het adviseren van het DB-VP over de ontwikkeling van een nationale 

veteranenbegraafplaats m.b.t.: 

            a. de landelijke inrichting veteranenbegraafplaats; 

 b. de inrichting van een informatiecentrum met aula over NL missies; 

            c. de onderbrenging van de begraafplaats in een aparte stichting “beheer en   

   exploitatie”; 

            d. de doelgroep (veteranen, relaties, herbegrafenissen, enz.); 

e. overige faciliteiten. 

- fungeren als klankbordgroep voor de projectorganisatie t.a.v. de hierboven genoemde   

            onderwerpen; 

-          het mee helpen zoeken naar een passende naam voor deze veteranenbegraafplaats. 

 

De commissie heeft een tijdelijk karakter. Derhalve rapporteert de commissie periodiek haar  

voortgang aan het Dagelijks Bestuur. 

 

BEVOEGDHEDEN 

 

De commissie is bevoegd, afhankelijk van de onderwerpen, ad hoc, specialisten te raadplegen  

en is tevens bevoegd met een ieder in contact te treden, die de commissie bij de uitvoering  

van haar taak behulpzaam kan zijn. 

 

 

FINANCIELE ASPECTEN 

 

De leden van de commissie hebben recht op vergoeding van reiskosten binnen  

Nederland en maaltijden volgens de vigerende VP regelingen ter zake. Voor eventuele extra  

uitgaven zoals voor inhuur van vergaderruimte, het raadplegen van externe experts moet  

vooraf toestemming worden gegeven door de penningmeester van het VP. 

 

 

 

 

Doorn, 4 december 2014 

 

 

 
 

H.J. Scheffer        F.E. Rondel 



Voorzitter        Secretaris 

 


