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Van de bestuurstafel
Op donderdag 13 december is het bestuur dit jaar voor het
laatst bijeen geweest. Het aantal bestuursleden wordt steeds
minder. Tijdens de laatste algemene vergadering hebben we
afscheid genomen van Jan Beumer en besloten voor hem
voorlopig geen nieuw bestuurslid aan te trekken. Het huidige
bestuur wil eerst wachten op het besluit van de vergadering
over het voorstel van de commissie die is aangesteld door de
ledenvergadering om te komen tot een structuur, die tot een
betere communicatie met de leden leidt. Dat zou betekenen
dat de voorzitter van elke federatie/bond zitting neemt in het
bestuur van Nardus, samen met een vertegenwoordiger namens de direct aangesloten leden. Hierdoor worden de lijnen
korter en zal de communicatie verbeteren, is de mening van
deze commissie. Het conceptverslag van deze vergadering
heeft u ontvangen of kunnen lezen op de website van Nardus
(Vervolg op pagina 2)
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(achter de inlog). Het blijkt dat dit gedeelte steeds beter door u wordt gevonden en bezocht.
Ook hebben wij diverse reacties mogen ontvangen op het forum. Dank daarvoor. Mede door
deze reacties krijgt het bestuur een idee hoe u over bepaalde zaken denkt. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uitvaartverenigingen over het algemeen hun hart volgen bij het overlijden van een
foetus, jonger dan 24 weken. Fijn om te horen.
Het bestuur ontving een behoorlijk aantal stukken die in deze vergadering aan de orde zijn gekomen. Ik licht er enkele uit:
Het bestuur van Nardus heeft enkele keren met bestuursleden van Fedus uitvaartdienstverleners gesproken. Op dit moment wil Fedus primair haar activiteiten richten op Friesland en ziet
af van een nauwere samenwerking met Nardus.
Van Nuvema ontvingen wij het voorbeeldcontract zoals deze door de AFM is goedgekeurd.
Nuvema heeft dit zeer voortvarend opgepakt en hierover duidelijk gecommuniceerd. Wij stellen
dat bijzonder op prijs.
Er heeft nogmaals overleg plaatsgevonden met BGNU, SER en de Consumentenbond. SER
en de Consumentenbond zien graag dat de uitvaartbranche zich aansluit bij de SGC (waar
Nardus in het verleden alleen bij aangesloten was). Vooralsnog is dit niet aan de orde. Wel
heeft de huidige Ombudsman opgezegd met ingang van 01-01-2013. Dit om het bestuur van
SKU de ruimte te geven een juiste Ombudsman aan te stellen. Hierover is een enquête geweest. Deze stond ook bij ons op het forum. U hebt daar behoorlijk op gereageerd. Tijdens de
Algemene Vergadering is het ook aan de orde geweest en hebben wij, namens de achterban,
kunnen reageren. Lees verder
Op 10 december was er een bijeenkomst betreffende Solvency II. Algemene conclusie is dat
het proces traag verloopt. Een nieuw uitstel komt eraan. Solvency II zal niet eerder dan in 2014
of 2015 worden ingevoerd. Solvency II basic (de Nederlandse variant voor kleine verzekeraars) gaat wel in tempo door. De grenswaarden voor toezicht zijn vastgesteld. Verzekerd pakket groter dan € 10.000,00, jaarpremie groter dan 1 miljoen en een Technische Voorziening
groter dan 5 miljoen. Andere besluiten binnen Solvency II basic zijn o.a.: geen Pilar II en III
vereisten, bij natura een minimale AMCR van € 250.000,00 en geen vier maar twee beleidsbepalers. Lees meer
De gedragscode uitvaartzorg heeft afgelopen jaar heel wat discussie gegeven. Naar aanleiding
van de opmerkingen heb ik een handleiding voor bestuurders geschreven. Deze staat inmiddels op de website (achter de inlog). Het is een boekje dat u stap voor stap meeneemt in het
proces. Wanneer u alle stappen bent doorgelopen, voldoet u aan de gedragscode uitvaartzorg.
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Sommige verenigingen zijn heel voortvarend te werk gegaan en op verzoek van een vereniging worden zij binnenkort als eerste getoetst. Lees meer
Syta Hammink, officemanager

DEL Urk
DEL Urk heeft een grote verbouwing achter de rug. Op 12 december is het heropend.
Lees verder

CAO
Zoals u weet zijn de CAO onderhandelingen voor de uitvaartbranche weer in volle gang. Wanneer men overeenstemming heeft bereikt, is het belangrijk dat de CAO algemeen verbindend
wordt verklaard. Hiervoor stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eisen op.
Dit betekent dat alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven uitvaartbedrijven/
verenigingen aangeschreven moeten worden en er voldoende reactie moet komen vanuit de
aangeschreven adressen. Gelukkig hebben een groot aantal van u gereageerd! Hebt u dit nog
niet gedaan, dan is er inmiddels een herinnering gezonden door MKB Nederland. Deze verzorgen voor BGNU en Nardus deze mailing. Wij verzoeken u dringend gehoor te geven en de
enquête in te vullen, ook wanneer u geen medewerkers in dienst hebt. Alleen bij voldoende
respons ontvangen wij van het Ministerie een AVV. Dit betekent dat iedereen werkzaam in de
uitvaartbranche zich minimaal dient te houden aan de CAO Uitvaarbranche.
Syta Hammink, officemanager

De Website van de vereniging. Het zal je maar overkomen.
Zo trots als een pauw presenteer je aan het bestuur de nieuwe website die je voor de vereniging hebt gemaakt. Wekenlang, dag in, dag uit van vroeg tot laat heb je gezwoegd, maar het
resultaat mag er zijn. De website is voorzien van foto’s, fraaie tekeningen en gepaste teksten.
Iedereen is laaiend enthousiast over hetgeen jij als leek gepresteerd hebt. Deze website is een
aanwinst voor de vereniging. De penningmeester is ook vol lof want het benutte materiaal is
allemaal via internet gedownload. De website wordt op internet geplaatst en de reacties van de
leden zijn lovend.
Enkele maanden later ontvangt de vereniging van een Nederlands advocatenkantoor handelend namens “Getty Images” een officiële keurige brief met een schikkingsvoorstel van ca. €
1.000. Een gebruikte foto is afkomstig van de website van Getty Images en vermeldt wie de
fotograaf etc. is, zo stelt deze advocaat. Er dienen auteursrechten te worden betaald. Betaal je
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niet of niet op tijd, dan wordt de weg naar de rechter niet geschroomd. Dit overkwam een
plaatselijke Nederlandse uitvaartvereniging. Was dat even schrikken. Maar hoe nu om te gaan
met het schikkingsvoorstel? Op internet wemelt het van de berichtgevingen over Getty Images
en aanverwante firma’s. Schikkingsvoorstellen tot € 20.000 zijn al voorgekomen. Ook Tros Radar heeft aandacht aan deze zaak besteed. Het ene advocatenkantoor noemt het “blafbriefjes”,
maar het andere Nederlandse advocatenkantoor stelt namens Getty Images dat je terdege
moet betalen. Wat is nu wijs? De juridische interpretatie kan tot discussie leiden en daar waag
ik mij niet aan. Uit de berichtgeving op internet blijkt wel dat het nog niet tot een rechtszaak is
gekomen. Betaal je het schikkingsvoorstel of een gedeelte ervan, dan beken je schuld. Is daar
de zaak dan mee geregeld en kunnen er geen verdere claims volgen? Vervang de bewuste
foto(‘s) in ieder geval zo snel mogelijk door eigen gemaakt materiaal. Ik verwijs u naar de diverse websites en raadpleeg ook zelf eens het advies van Tros Radar. Hoe u dan verder handelt, is aan u.
Jo Simons.Landgraaf, 10 december 2012
.

http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/03-10-2011/getty-images/
http://www.trosradar.nl/nieuws/archief/detail/article/checklist-getty-images/
http://blog.iusmentis.com/2011/04/21/gaat-getty-images-procederen-in-nederland/
http://www.nvj.nl/nieuws/bericht/handelswijze-getty-komt-niet-overen-met-individuele-fotograaf/
http://blog.iusmentis.com/2011/09/21/al-te-hard-auteursrechtelijk-blaffen-eindelijk-eensaangepakt/
Hoe hoort het….
Wanneer je gebruik maakt van stockfoto’s (tweego.nl) moet je eerst kijken of hier een licentie
op zit. Stockfoto’s zijn foto’s die genomen zijn door fotografen over de hele wereld en via een
webwinkel te bestellen, bijvoorbeeld van www.dreamstime.com . Als je besluit een foto te gebruiken, dan koop je de foto en neem je een licentie op de foto.
Ook wanneer je zoekt via google.nl afbeeldingen kan het zijn dat je een foto vindt waar licentierechten op zitten. Zoek dat eerst uit voordat je een foto plaatst.
Het veiligst is om zelf foto’s te maken.
Wellicht bent u ook niet op de hoogte van licentierecht op foto’s. Daarom willen wij u waarschuwen, zodat u niet dezelfde fout kunt maken.
Syta Hammink, officemanager
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Rouwpost rond de feestdagen

Postnl heeft de postbezorging van rouwpost in december en rond
de feestdagen bekendgemaakt. De brievenbussen zullen weer worden afgesloten in de
periode van 3 december 2012 tot en met 4 januari 2013.
In deze periode kunt u rouwpost overdag bij de Postkantoren, Business Points of businessbalies aanbieden. Vrijdag vanaf 16.30 en in het weekend is de gratis Haalservice beschikbaar.
Rouwpost wordt dan zoals gebruikelijk binnen 24 uur bezorgd. Alleen in de periode rond kerst
en oud en nieuw wijkt de bezorging af. Postnl heeft een overzicht op haar website met de
richtlijnen en de aanbied- en bezorgdata. Klik hier voor de overzichten van postnl.

Wanneer moet een stichting, vereniging of vergelijkbare
organisatie aangifte doen?
Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet in bepaalde situaties ook aangifte
vennootschapsbelasting doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

sportclubs en organisatoren van sportevenementen

algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)

culturele instellingen

kerkgenootschappen
Uw organisatie moet aangifte vennootschapsbelasting doen als:

u met organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer (u drijft
een onderneming)

u een activiteit ontplooit waarmee u concurreert met ondernemers
Lees meer

Eisen btw-factuur per 1 januari 2013
De eisen waaraan een btw-factuur moet voldoen, veranderen per 1 januari 2013. Dat heeft gevolgen voor hoe én wanneer u een btw-factuur maakt. Lees waar uw vereniging of stichting
aan moet voldoen als u volledige of vereenvoudigde btw-facturen uitschrijft. Lees meer
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Zorg Diensten Groep wint
VTU Innovatie en Inspiratie prijs 2012 voor de ‘Biodeken’.
Met trots deelt de Zorg Diensten Groep u mede dat tijdens de Uitvaart Vakbeurs 2012 de vakjury en de beursbezoekers onze ‘Biodeken’ unaniem hebben uitgeroepen tot het meest innovatieve en inspirerende product van 2012. Naast onze Biodeken waren ook Post-Mortem Facilities en de speciale ‘Haartransplantatie en reconstructie’ genomineerd.
De jury beschrijft in haar rapport de ‘Biodeken’ als volgt:
“De ‘Biodeken’ is een uniek product geproduceerd uit natuurlijke materialen, is 100 % biologisch afbreekbaar en recyclebaar. De ‘Biodeken’ is voorzien van bacteriën die geuren bestrijden. Hierdoor is het mogelijk om de ‘Biodeken’ te gebruiken bij een bedopbaring of opbaring
met open kist. Uniek is tevens dat de ‘Biodeken’ tientallen malen, gedurende de gehele opbaarperiode, gebruikt kan worden”.
Zorg Diensten Groep is continue bezig met het innoveren van producten die bijdragen leveren
aan een ‘optimaal’ rouwproces. De ‘Biodeken’ is zo’n product.
De deken is 2 bij 1 meter en er kan zonder probleem nog een extra kleed overheen gelegd
worden. (bijvoorbeeld de originele kistbekleding). De ‘Biodeken’ is dus geschikt voor iedere
vorm van opbaring!
Wij zijn u erg dankbaar voor het vertrouwen. Dit vertrouwen heeft geresulteerd in uw massale
stem op de ‘Biodeken’. ZDG wil deze prijs met u delen en biedt daarom in de december
‘feestmaand’ de ‘Biodeken’ met 10% korting aan. Als dank voor uw stem, maar ook een beetje
omdat die decembermaand al duur genoeg is.
Uit: Uitvaart.nl

Aktie Vakblad Uitvaart
bewaarmappen

Ontvangt u als Nardus lid het Vakblad Uitvaart? En liggen die losse exemplaren overal en nergens? Met de Vakblad Uitvaart bewaarmappen helpen wij u het nieuwe abonnementsjaar opgeruimd en overzichtelijk te beginnen.
Nardus abonnees kunnen gebruik maken van deze speciale aktie.
Bestel nu 5 bewaarmappen voor maar € 10,00* door een email te sturen naar info@uitvaartmedia.com met uw adresgegevens.
*) Zolang de voorraad strekt. Bedragen zijn exclusief BTW en portokosten.
Hebt u nog geen abonnement op het blad Uitvaart. Nardus kan dit tegen het gereduceerde tarief van €
29,00 (excl. BTW) per jaar aanbieden, in plaats van € 71,00. Een mail met uw gegevens + de naam
van de aangesloten vereniging, naar uw bond of rechtstreeks naar info@nardus.eu is voldoende. Lees
meer
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Jaarlijkse Bijdrage KvK verdwijnt in 2013
KvK waarschuwt voor nepfacturen
Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel afgeschaft en
ontvangen ondernemers daarvoor geen factuur meer. De activiteiten worden voortaan gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Besparing
De jaarlijkse bijdrage die ondernemers betalen aan de Kamer van Koophandel is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Vorig jaar diende zich terecht de vraag aan of de inning van
de heffing wellicht efficiënter kon. Facturering kost zowel de ondernemer als de Kamer van
Koophandel tijd en geld. Hoewel de bijdrage aan de Kamer van Koophandel verdwijnt, blijven
ondernemers in de nieuwe situatie betalen voor de activiteiten die de Kamer van Koophandel
oppakt om ondernemers verder te helpen met ondernemen. Dat gebeurt vanaf 2013 via het
lastenkader voor het bedrijfsleven (belasting).
Nepfacturen
Rond de drukke feestdagen en in de stille zomerperiode zijn fraudeurs het meest actief. De
Kamer van Koophandel waarschuwt ondernemers extra alert te zijn voor nepfacturen en goed
te kijken waarvoor en over welke periode gefactureerd wordt. Over 2013 ontvangen ondernemers geen factuur van de Kamer van Koophandel voor de jaarlijkse bijdrage. Voor eventuele
nog openstaande jaren kan nog wel een naheffing volgen.
Kamer van Koophandel Nederland

Bestuur en medewerkers van
Nardus wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig
Nieuwjaar
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