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Staat van baten en lasten 2020:

2021 2020

€ €

Baten

Rechten en bijdragen 733.054 578.798

Opbrengst catering 29.491 15.718

Huur en pacht 25.704 25.049

788.249 619.565

Lasten

Personeelskosten 354.628 335.732

Afschrijvingen materiële vaste activa 105.819 93.696

Overige bedrijfskosten 208.025 238.387

Som der bedrijfslasten 668.472 667.815

Bedrijfsresultaat 119.777 -48.250

Financiële baten en lasten 151.263 -166.394

Netto resultaat 271.040 -214.644
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Doelstelling en beleid
De R.K. Begraafplaats St. Barbara is in 1875 opgericht door de R.K. Parochies in de stad 
Utrecht. De begraafplaats heeft een grootte van bijna 7 hectare en omvat 5400 graven.  
Het betreft een private instelling van de Rooms Katholieke Kerk in de zin van canon 114 
par.2 van de Codex Iuris Canonici en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid naar 
Nederlands recht op grond van artikel 2:2 BW. Het bestuur van de instelling is gebonden 
aan de bepalingen van de statuten en het reglement van de R.K. Begraafplaats St Barbara.  
Het statutaire doel van de instelling is het beheer en de exploitatie van de Rooms 
Katholieke begraafplaats, gelegen aan de Prinsesselaan 2 te Utrecht, alsmede al hetgeen 
daarmee in verband staat. De instelling beoogt geen winst. Het vermogen en inkomsten 
van de instelling dienen uitsluitend te worden aangewend voor het beheer, onderhoud en 
instandhouding van de begraafplaats. De inkomsten van de begraafplaats bestaan 
voornamelijk uit de opbrengst van grafrechten, inzetrechten en bijdragen in het algemeen 
onderhoud alsmede het gebruik van de kapel en ontvangkamers. Het beleid van de 
instelling is erop gericht om voldoende middelen beschikbaar te hebben om ook bij 
fluctuerende inkomsten en zelfs na een eventuele sluiting de begraafplaats gedurende de 
hiervoor geldende termijn te onderhouden en open te houden voor nabestaanden.  Het 
beleid is er in 2020 op gericht de begraafplaats uit te breiden met een crematiefaciliteit om 
mede daarmee de toekomst van de begraafplaats zeker te stellen in de mogelijkheden voor 
een waardig afscheid van overledenen, onderhoud en openstelling voor nabestaanden.

Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke instelling bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven 
personen, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Eén lid van het bestuur 
wordt op eigen titel door de aartsbisschop benoemd. Alle bestuursfuncties zijn 
onbezoldigd.


