Bijeenkomst groep van zes mensen
op begraafplaats Rusthof
Op 11 september 2021 bezocht een groep van zes mensen met interesse
in spiritualiteit de begraafplaats Rusthof buiten openingstijden. Tussen
20.00 uur en 23.30 uur deed deze groep daar onderzoek naar energieën
van overledenen. De gemeente vroeg de Nationale Ombudsman om
onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in te stellen. De Nationale
Ombudsman heeft ons laten weten 17 december het resultaat van het
onderzoek bekend te maken.
[Download toevoegen]Brief van de Nationale Ombudsman – volgt Het bezoek vond plaats met toestemming van de directeur van Crematorium en
Begraafplaatsen Amersfoort. Het bezoek is niet van te voren afgestemd met
nabestaanden. En ook is er niet van te voren over gecommuniceerd.
Het bezoek is ontdekt door een ouder van een overleden kind. Die vond een
achtergebleven camera van de groep van zes mensen met daarop verschillende
filmbeelden. Ook beelden van een paar seconden van het bezoek op 11 september
2021. De ouder herkende op de beelden het kinderhof van begraafplaats Rusthof.
Over deze vondst heeft de ouder een brief gestuurd aan de burgemeester, de
wethouder en de gemeenteraad. De brief is ook bij de media terecht gekomen. Dit
heeft geleid tot diverse artikelen in de media. Hierdoor ontstond veel onrust, vooral bij
ouders van overleden kinderen. Ook bij andere nabestaanden riep deze gebeurtenis
vele vragen op.
Op deze pagina vindt u nadere informatie.

Brieven aan rechthebbenden van een graf
Op 12 en 13 oktober heeft de burgemeester de rechthebbenden van een graf een
eerste brief gestuurd om hen te informeren over deze gebeurtenis. Op maandag 25
oktober is een tweede brief verstuurd. Over de verwachte bekendmaking van de

resultaten van het onderzoek van de Nationale Ombudsman ontvingen
nabestaanden op 29 november een brief.


Brief burgemeester 12 oktober 2021 (pdf - 0,1 mb)



Brief burgemeester 25 oktober 2021 (pdf - 0,2 mb)



Brief burgemeester 29 november 2021 [Download brief toevoegen]

Informatiebijeenkomst voor ouders van
kinderen
Naar aanleiding van reacties van ouders van overleden kinderen is contact met hen
gezocht. Zij gaven aan behoefte te hebben aan een gesprek met de burgemeester
en de directeur van de begraafplaats. Die bijeenkomst is geweest op 14 oktober
2021. Circa zeventig ouders maakten van deze gelegenheid gebruik om hun
gevoelens te uiten en vragen te stellen.
Tijdens deze bijeenkomst is een aantal vervolgacties afgesproken:

Onafhankelijk onderzoek
Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Daarom heeft de gemeente
de Nationale Ombudsman gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen. De
Nationale Ombudsman heeft aangegeven dit te willen doen. We hebben gevraagd dit
binnen enkele weken af te ronden.


Nationale Ombudsman Verzoek onderzoek begraafplaats Rusthof Amersfoort (pdf
- 0,6 mb)

Camerabeelden
Voor nabestaanden die dat willen organiseren we een moment om de beelden op de
gevonden camera te bekijken. Hierbij worden personen en stemmen van personen
die in beeld zijn onherkenbaar gemaakt. Zodra de beelden klaar zijn, informeren wij u
over de wijze waarop u de beelden kunt bekijken.

Vragen en antwoordenlijst

Van de gestelde vragen is een lijst gemaakt. Hieraan zijn voor zover mogelijk
antwoorden toegevoegd. De nog niet beantwoorde vragen worden in het
onafhankelijk onderzoek meegenomen.


Lijst met vragen en antwoorden Rusthof (pdf - 0,1 mb)

Gesprek met de groep van zes mensen
Uit contacten met nabestaanden weten we dat er ook behoefte is aan een gesprek
met de groep van zes mensen die onderzoek hebben gedaan op begraafplaats
Rusthof. Dit gesprek willen wij ook organiseren als de groep daarmee instemt. Op het
moment dat de Nationale Ombudsman zijn onderzoek heeft afgerond zoeken we een
moment voor diegenen die daar op dat moment nog behoefte aan hebben.

Opstellen van huisregels voor het gebruik van Rusthof
De uitkomsten van het onderzoek van de Nationale Ombudsman gebruiken wij om
betere huisregels op te stellen over het gebruik van de begraafplaats. Daarnaast
maken wij goede werkafspraken om het risico op herhaling van een dergelijke
situatie te verkleinen. Een aantal ouders heeft aangegeven daarover mee te willen
denken.

Contact met Openbaar Ministerie
Afgesproken is contact te hebben met het Openbaar Ministerie om uit te zoeken of er
sprake zou kunnen zijn van grafschennis. Omdat er inmiddels aangiften zijn gedaan
bij het Openbaar Ministerie wachten wij de beoordeling daarvan af.

