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Van de bestuurstafel
Besluiten op de Algemene Vergadering van 9 juni.
De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van een vereniging, zo ook bij Nardus. Dit is primair vastgelegd in artikel 18 lid 1 van
onze statuten: “Aan de algemene vergadering komen in de vereniging
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen”. In de statuten is uitgebreid
vastgelegd wat in de AV kan en moet worden behandeld. Daarnaast hoe
het behandeld wordt, hoe besluiten tot stand komen en wie stemrecht
heeft. In de statuten voeren juridische formuleringen (terecht) de boventoon. In het Huishoudelijk Reglement (HHR) ziet men dan vaak dat
is uitgewerkt onder welke werkwijze de AV functioneert. Dat is bij Nardus niet het geval. Het HHR vermeldt slechts, in artikel 31, dat het
stemrecht van de leden in de AV slechts door één persoon uitgeoefend
kan worden. Dat is ook de basis waarop ik als voorzitter van Nardus en
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en om hem heen uitsluitend personen die rechtmatig een stem namens
ze verder gemakshalve “afgevaardigden”). Daarmee zitten we als besluitvormende vergadering bij elkaar en direct in het zicht van elkaar.
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Andere aanwezigen, die in onze vergadering altijd van harte welkom zijn hebben een plaats achter de afgevaardigden. Deze werkwijze is een uitvoering van het statutaire recht van de voorzitter om de AV te leiden en
in de praktijk in te richten.
In de laatste AV kwam een cultuuraspect aan de orde. De vraag die daar onder lag was: “Wat is de rol en de
taak van een afgevaardigde”. De statuten geven t.a.v. deze rol en taak vooral uitsluitsel over de bevoegdheden, maar zeggen niets over werkwijze en gedrag. Allereerst iets over de rol en de taak, die we “gebruikelijk”
mogen verwachten van een afgevaardigde. Ik citeer hier een algemeen geldende beschrijving:
Afgevaardigden behartigen, in samenspraak met het bestuur, de belangen van de Nardus-leden.
Afgevaardigden stemmen binnen de kaders van hun statutaire bevoegdheden over in de AV geagendeerde
voorstellen.
Afgevaardigden zijn sparringpartners voor het bestuur op beleidsvormende onderwerpen.
Afgevaardigden hebben een signaalfunctie op wat er speelt in de achterban van de vereniging Nardus.
Afgevaardigden hebben een signaalfunctie op de interactie tussen de vereniging Nardus en de maatschappij.
Afgevaardigden hebben een controlerende taak op het functioneren van het bestuur en wijze waarop besluiten
van de AV worden uitgevoerd.
Ik vermoed dat ik tot zover nog (bijna) niemand iets heb verteld waar binnen onze vereniging Nardus meningsverschillen over zijn. Maar nu kom ik aan het principiële punt van onze laatste AV. Dan gaat het over
cultuur: “hoe draag je als afgevaardigde bij tot de besluitvorming binnen de AV? ”. In de cultuur van Nardus is
het tot nu toe (een beetje gechargeerd) gebruikelijk om vanuit de eigen organisatie (koepel of direct lid) een
standpunt in te nemen, dit in te brengen in de AV en dan zien we bij stemming wel of er een meerderheid
voor is of niet. Het is echter maar de vraag of deze besluitvorming de belangen van Nardus als geheel en van
ALLE leden van Nardus dient. Of slechts de belangen van de (toevallig) aanwezige meerderheid. Het creëert
een wij-zij cultuur, die niet opbouwend is voor Nardus en dus niet effectief is voor de belangen van onze leden. In mijn betoog op de laatste AV heb ik de situatie als volgt neergezet. Een afgevaardigde van een bepaald lid is op het moment van zijn deelname aan de AV niet meer de afgevaardigde van dat ene lid, maar de
afgevaardigde van ALLE leden. Door de samenstelling van de AV kunnen we daardoor gebruikmaken van de
deskundigheid van elke afgevaardigde, ook ten gunste van het standpunt van andere leden. We denken en
besluiten met elkaar, rekening houdend met de standpunten van anderen. We creëren een wij-cultuur en komen zo tot betere besluiten.
De deskundigheid van velen van onze afgevaardigden stijgt uit boven het niveau van “dit is ons standpunt en
daarmee moeten jullie het maar doen”. Die deskundigheid wordt in feite te grabbel gegooid als een afgevaardigde zegt: “vanuit mijn deskundigheid adviseer ik jullie het zo te doen, maar wij in onze regio hebben anders
besloten en doen daar niet aan mee”. Zo boud opgeschreven zult u denken: “ja, dat kan ook eigenlijk niet,
dan wordt het met samen sterk, nooit wat!” Zo heb ik ook gedacht tijdens de laatste AV’s van Nardus. De
oplossing voor een betere AV is eenvoudig. Afgevaardigden positioneren zich als vertegenwoordigers van heel
Nardus, argumenteren vanuit de visie en het (gezamenlijk goedgekeurde) beleid van Nardus en kunnen daarin
zeker wel sterk van mening met elkaar verschillen. Het verschil maken is niet “wij doen het niet of
wel”(stemgedrag). Het verschil maken is “wij hebben daar de volgende inhoudelijke argumenten voor”. Argumenten die uw collega afgevaardigden kunnen toetsen aan hun eigen situatie (sparringgedrag) en aan het
gezamenlijke Nardusbeleid (gezamenlijke visie en beleid). Ik denk dat we daarmee meer samen sterk zijn.

Peter Buisman
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Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Er is speciaal voor Nardus leden een Bestuurders en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA) samengesteld i.s.m. verzekeraar Chartis. De verzekering kan onder gunstige voorwaarden afgesloten worden
ten behoeve van haar leden.
Veel leden profiteren hier reeds van. Om misverstanden te voorkomen willen we graag het volgende onder de
aandacht brengen. De op onze website genoemde premies gelden niet voor verenigingen die onder toezicht
staan van de Nederlandsche Bank (DNB) en/of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er gelden dan andere
premies. Deze verenigingen worden dan gezien als financiële instelling. Het risico wordt daardoor door verzekeraar Chartis hoger ingeschat. Vandaar ook dat er een andere (hogere) premie wordt gehanteerd. Chartis zal
u dan een maatwerk offerte aanbieden.

Bestuurdersaansprakelijkheid: verzekeren of niet?
De laatste jaren staat persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders steeds vaker in de schijnwerpers. Bekende voorbeelden zijn er volop in de media. Deze vormen slechts het topje van de ijsberg. Niet alleen bestuurders van grote beursgenoteerde ondernemingen worden aangesproken. Ook binnen het MKB en nonprofit, verenigingen en stichtingen, komen claims steeds meer voor. Vaak worden dergelijke aanspraken buiten de publiciteit gehouden en worden zaken geschikt. Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders
en commissarissen van bedrijven, maar wat vooral opvalt, is dat steeds hogere schadevergoedingen worden
verlangd én door de rechter worden toegewezen. Veel organisaties hebben hun bestuurders hier niet tegen
verzekerd. De onverzekerde bestuurder draait persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocatenkosten. Dit gaat ten koste van zijn of haar privé-vermogen. Het is niet van belang of een bestuurder voor
zijn functie al dan niet wordt betaald.

Gelden de premies ook als de vereniging onder toezicht staat van de Nederlandsche Bank (DNB) en/of
de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?
Nee, er gelden dan andere premies. De vereniging wordt dan gezien als financiële instelling. Het risico wordt
daardoor door verzekeraar Chartis hoger ingeschat. Vandaar ook dat er een andere (hogere) premie wordt
gehanteerd. Chartis zal u dan een maatwerk offerte aanbieden.

Meer informatie
Wilt u weten wat wij voor u ontwikkeld hebben: stuur een mailtje naar EQ Financiële Diensten
(assurantie@nardus.nl) Ook voor vragen, opmerkingen of andere zaken kunt u hier terecht: contactpersonen
zijn de heer drs. L.J. Pijnappel rpa of M.J. Oosterman, beiden te bereiken via 0571-279120.

Informatie op de website
Op verzoek van een aantal leden is vorig jaar besloten om bepaalde informatie van Nardus ten behoeve van
haar leden achter een inlog te plaatsen. Dit heeft als voordeel dat niet iedereen inzage heeft, maar als nadeel
dat men een inlognaam en inlogcode moet gebruiken om deze informatie te benaderen. Wij constateren dat er
veel besturen zijn die nog nooit achter de inlog hebben gekeken en dus niet weten wat Nardus hier allemaal
voor hen heeft staan. Dat is jammer! Als voorbeeld noem ik procedures, voorbeelden van contracten, etc. Ook
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is het achter de inlog mogelijk aan het forum deel te nemen. Daar kunt u een vraag of opmerking op plaatsen
en kijken of er reacties komen van andere leden. Ook hiervan wordt nog geen gebruik gemaakt, terwijl het
een eenvoudige manier is om met elkaar in discussie te gaan of inzicht te krijgen hoe het bij andere verenigingen is geregeld. Daarom doe ik nogmaals een dringend beroep op u als bestuurder. Het secretariaat van de
aangesloten verenigingen hebben vorig jaar gegevens ontvangen. Mocht u deze niet meer in uw bezit hebben
dan kunt u ze nogmaals opvragen bij het secretariaat van Nardus. info@nardus.eu

Transparantie van een uitvaart
Binnen Nardus hebben we in de Algemene Vergadering van 4 juni 2011 besloten te gaan werken aan de gedragscode voor de uitvaartzorg. Deze zal in de loop van 2012 door de aangesloten verenigingen worden ingevoerd. Zoals u kunt lezen zijn wij hier geen uitzondering op. (BGNU) De afgelopen weken hebben er gesprekken plaatsgevonden met bestuursleden van Nardus en enkele van onze leden, onder andere over deze materie. Wij weten dat er verenigingen zijn die al volledig transparant werken, met een juiste begroting en op de
achterzijde van het opnameformulier de algemene voorwaarden. Echter er zijn ook nog verenigingen die al het
werk laten verrichten door een uitvaartverzorger en vervolgens de vergoeding voor de uitvaartverzorger overmaken. Dat is niet zoals het zou moeten. De koepels gaan een belangrijke taak vervullen in het stimuleren
van de invoering van de gedragscode en zzullen toezicht houden op de uitvoering ervan. Achter de inlog staat
de gedragscode weergegeven en ook de protocollen die hierbij horen. Deze zijn afgestemd op de mogelijkheden van de uitvaartverenigingen en de eisen die de wet aan een vereniging stelt. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een korte weergave die op uw website kan worden geplaatst, om te laten zien dat u zich houdt aan
de gedragscode zoals deze door de leden is vastgesteld. Laat zien dat de uitvaartverenigingen meegaan met
hun tijd en niet blijven hangen in het gezegde: “zo doen we het al jaren, waarom zouden we veranderen”.
Wanneer u zich houdt aan de gedragscode dan kunt u dit ook naar buiten uitdragen en vermelden dat u lid
bent van Nardus en zich houdt aan de Nardus gedragscode.

Syta Hammink, officemanager

Let op nieuwe incassoregels
ABCOUDE - De nieuwe incassowet is sinds 1 juli van kracht. In deze wet is een regeling opgenomen voor de vergoeding van incassokosten. Let goed op de nieuwe regeling voordat u incassokosten in rekening brengt. De redactie zet de belangrijkste wetswijzigingen nog even voor u op een rij.

• Kosten als percentage van hoofdsom
• Naar consument eerst aanmaning sturen
• Met bedrijf hogere of lagere kosten afspreken
Staffel
De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt voortaan berekend als percentage van het openstaande factuurbedrag. Daarbij geldt een maximumbedrag van € 6.775 en een minimumbedrag van € 40. Hoe hoger de
vordering, hoe lager het percentage van de hoofdsom dat in rekening mag worden gebracht. Er moet dan nog wel
BTW over de kosten geheven worden. Verder mag u geen andere kosten meer vorderen (zoals administratiekosten).
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De volgende percentages zijn van toepassing:
- 15% over de eerste 2500 euro van de vordering, met een minimum van 40 euro;
- 10% over de volgende 2500 euro van de vordering;
- 5% over de volgende 5000 euro van de vordering;
- 1% over de volgende 190.000 euro van de vordering;
- 0,5% over het meerdere, met een maximum van 6775 euro.
Let op: bovenstaande regeling is alleen van toepassing op vorderingen die na invoering van de incassowet (dus
na 1 juli) opeisbaar zijn geworden.
Aanmaning versturen
Als uw debiteur een consument is, dan dient u na het verstrijken van de betalingstermijn eerst een aanmaning te
sturen voordat u de incassokosten in rekening kunt brengen. In deze aanmaning dient u een betalingstermijn van
veertien dagen op te nemen. Nadat deze termijn is verstreken kunt u incassokosten in rekening brengen.
Als uw debiteur een bedrijf is, hoeft u geen aanmaning te sturen en kunt u meteen na het verstrijken van de betalingstermijn incassokosten in rekening brengen.
Afwijken van regels in algemene voorwaarden
Van de nieuwe regeling mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken. U mag wel in uw algemene
voorwaarden lagere incassokosten dan vastgesteld in de incassowet met uw consument afspreken. Een beding in
de algemene voorwaarden waarbij hogere incassokosten worden overeengekomen is vernietigbaar.
Is uw klant een bedrijf, dan mag u zowel lagere als hogere incassokosten afspreken.
Meerdere vorderingen
Heeft u meerdere vorderingen op één consument? Dan dient u één aanmaningsbrief te sturen waarin de vorderingen worden opgeteld (zolang het incassotraject voor deze vorderingen nog niet in gang is gezet). De hoogte van
de incassokosten wordt dan berekend aan de hand van de som van deze vorderingen. U mag dan dus niet een
vergoeding per vordering vragen.

RI & E
Uitvaartorganisaties BGNU en Nardus werken al een tijdje aan een vernieuwd instrument Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De nieuwe generatie RI&E wordt speciaal voor de uitvaartsector ontwikkeld en moet nog dit jaar gerealiseerd worden.
Daniël Claassen begeleidt het ontwikkelingstraject van het nieuw RI&E-instrument en legt namens BGNU en
Nardus uit wat het belang is van een dergelijke verbetering: “Het primaire doel van een Risico Inventarisatie
en Evaluatie is het voorkomen en verkleinen van arbeidsrisico’s. Een accident op dit gebied vraagt veel tijd en
energie en kan ook hoge kosten met zich meebrengen. Als je dit kunt voorkomen dan scheelt dat natuurlijk.
Door ondernemers met een vragenlijst en Arbocatalogus snel te kunnen helpen blijven de kosten lager dan
wanneer deze ondernemer alles zelf moet uitzoeken.”
Maar de huidige versie van het RI&E-instrument is verouderd. Er bestaat ondertussen een Arbocatalogus voor
de uitvaartbranche en een aantal relevante wetten zijn hier en daar veranderd. Claassen legt uit: “Een voordeel voor de uitvaartondernemer is dat deze doelmatiger geleid wordt naar oplossingsrichtingen. Sinds de
komst van de Arbocatalogus heeft de branche zelf kunnen bepalen wat de prioritaire risico’s zijn. Daarnaast
wordt met het huidige vernieuwingstraject getracht de regeldruk te beperken. Het is de bedoeling dat de nieuwe generatie RI&E voor de uitvaartbranche nog dit jaar wordt gerealiseerd.”
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Bevoegdheden AFM door voorzieningenrechter ingeperkt
RECHTSVERKEER – Op 5 september 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam zich
uitgesproken over een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgelegde last onder dwangsom aan drie ondernemingen. Met de last wilde AFM bereiken dat de ondernemingen hun elektronische administratie en emailsysteem aan de toezichthouder ter beschikking zouden stellen, zodat de AFM kon controleren of vergunningplichtige activiteiten waren verricht.
De voorzieningenrechter oordeelde dat de toezichtbepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht niet voorzien in
de mogelijkheid dat een toezichthouder vordert dat een onderneming een kopie van haar (elektronische) administratie of andere gegevens toezendt. Wel kan een vertegenwoordiger van de toezichthouder een bedrijfsbezoek
afleggen om daar zelf kopieën te maken.
Indien de administratie zich in een woning bevindt, moet de bewoner toestemming geven om de woning te betreden. In een dergelijk geval kan volgens de voorzieningenrechter van de onderneming redelijkerwijs worden gevergd dat die toestemming wordt verleend of dat de onderneming de administratie op een andere locatie ter beschikking stelt, bijvoorbeeld op het kantoor van de toezichthouder.
Daarnaast dient de AFM duidelijk te motiveren waarvoor ze de gegevens nodig heeft. Verzamelen van bewijs in
een strafrechtzaak is als motivering niet voldoende.
U leest hier de uitspraak.

Elf kantoren ondertekenen Code Accountantsorganisaties
ACCOUNTANCY – Elf accountantskantoren hebben de Code Accountantsorganisaties ondertekend. De nieuwe
code heeft tot doel het publieke belang van de accountantsverklaring beter in de bedrijfsvoering te borgen. Dit
vereist intern toezicht door onafhankelijke derden en een verbetering van de externe verantwoording.
De code verplicht onder andere tot instelling van een commissie Publiek Belang, die in meerderheid bestaat uit
onafhankelijke derden. Deze commissie ziet toe op de manier waarop de accountantsorganisatie het publieke belang waarborgt.
Ook moet het bestuur van de accountantsorganisatie ervoor zorgen dat beter wordt gecommuniceerd met interne
en externe partijen. In hun transparantieverslag of jaarverslag moeten kantoren melden hoe de code wordt nageleefd en wat de uitkomsten zijn van interne en externe reviews en de daarop genomen maatregelen. Bovendien
moet het aantal ontvangen meldingen en klachten worden vermeld. Ook moeten de bevindingen van de commissie Publiek Belang in het verslag worden weergegeven.
De nieuwe code is bedoeld voor accountantsorganisaties die een vergunning hebben van de AFM om OOB’s
(organisaties van openbaar belang) te mogen controleren.
U vindt de code hier.

AOW-leeftijd in 2023 naar 67 jaar
SOCIALE ZEKERHEID – De pensioengerechtigde leeftijd gaat geleidelijk omhoog. Volgend jaar krijgen Nederlanders een maand later recht op AOW. Daarna stijgt de AOW-leeftijd stapsgewijs verder naar 66 jaar in 2019 en 67
jaar in 2023. Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met dit wetsvoorstel van minister
Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Met de parlementaire goedkeuring komt er een eind aan het tijdperk dat de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar
was. Sinds de invoering van de Algemene Ouderdomswet, in 1957, bleef deze leeftijdsgrens onveranderd.
In 2013 krijgen Nederlanders een maand later recht op AOW, in 2014 weer een maand later en in 2015 nog eens
een maand later. In 2016, 2017 en 2018 stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks verder met 2 maanden; daarna met 3
maanden. In 2023 is de pensioengerechtigde leeftijd dan 67 jaar. Vanaf 2024 zal de AOW-leeftijd op gezette tijden worden aangepast aan de toekomstige ontwikkeling van de levensverwachting.
Hier vindt u meer informatie.
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Nieuwe spookfacturen in omloop
FRAUDEBESTRIJDING – In juni ontvingen veel ondernemers een betalingsherinnering van Media & Advies IT –
Gemeentegids. Ze zouden hun bedrijfsgegevens hebben laten plaatsen op www.gemeente-index.nl. De bewuste
ondernemers wisten echter van niets.
Er is nu een nieuwe lading van deze facturen verzonden, alleen is het adres van de afzender veranderd. Hij zat
eerst in Rijswijk en nu op Schiphol.
Het Meldpunt Acquisitiefraude raadt ontvangers van deze factuur aan per aangetekende brief Media & Advies IT
om opheldering te vragen over de overeenkomst waarop de factuur is gebaseerd. Het advertentiebureau moet
kunnen bewijzen dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Het meldpunt houdt zich aanbevolen voor een
kopie.
Er circuleren ook formulieren van de ‘Gouden Gids de industrie Directory’. Afzender is ‘Marketing. S. Ltd’. Het lijkt
een formulier waarop de ontvanger zijn gegevens kan invullen, maar in de kleine lettertjes staat dat hij bij terugzending van het formulier een overeenkomst aangaat voor de duur van twee jaar voor een totaalbedrag van
1.896 euro voor plaatsing van de bedrijfsgegevens in een ‘online databank’. Het meldpunt ontvangt graag meldingen over de ontvangst van deze spooknota.
Meer informatie vindt u hier.

Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails

FRAUDEBESTRIJDING – De Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails, die lijken te zijn verstuurd
door een bank. Mensen die zo'n mail hebben ontvangen, wordt geadviseerd de mail weg te gooien en niet te klikken op links in de e-mail.
Die zijn bedoeld om aan de ontvanger van de mail inloggegevens te ontfutselen. In de e-mails staat dat een rekeningnummer op verzoek van de Belastingdienst geblokkeerd wordt of dat een bedrag op verzoek van de Belastingdienst wordt afgeschreven. De Belastingdienst heeft meldingen gekregen van mails die afkomstig lijken te
zijn van ABN AMRO, Rabobank en ING. Het is mogelijk dat er ook valse e-mails namens andere banken verstuurd
worden.

Uitvaart Vakbeurs 2012:
van 26 t/m 28 september in Gorinchem
Na het succes in 2008 vindt de Uitvaart Vakbeurs ook in 2012 plaats in de Evenementenhal Gorinchem.
Deze vakbeurs voor de uitvaartbranche, die elke vier jaar op initiatief van de Vereniging
van Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche (VTU) wordt georganiseerd, zal in 2012 worden gehouden van woensdag 26 september t/m vrijdag 28 september.
Doel van de Uitvaart Vakbeurs is om zoveel mogelijk verschillende zakelijke disciplines uit
de (internationale) uitvaartbranche bij elkaar te brengen. “Voor een succesvolle beurs is
het belangrijk dat er voor bezoekers een breed aanbod is uit binnen- en buitenland, maar
zeker ook dat het voor exposanten financieel bereikbaar is,” zegt VTU-voorzitter Arno
Damhuis.
Met een bezoekersaantal van circa negenduizend mensen en meer dan 250 exposanten uit zes verschillende landen was
de Uitvaart Vakbeurs in 2008 een groot succes. “Het wordt een mooie uitdaging om er in 2012 in elk geval minstens
net zo’n succes van te maken. Als VTU zullen wij daar in elk geval weer alles aan doen.”
Nardus heeft geen stand op de uitvaartbeurs, maar de bestuursleden zullen zeker de beurs bezoeken en wellicht treffen we elkaar. In het blad Uitvaart vindt u alle informatie.
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