Bekendmaking bestuur
Koerswijziging incasso en aanmaningen (16 december 2016)
Graag willen wij u informeren over een bestuursbesluit dat wij afgelopen week genomen hebben
over ons incassobeleid. Een aantal aangeslotenen bij de stichting is inmiddels, tijdens de laatste
cursus, al op de hoogte gesteld van onze koerswijziging betreffende de incasso en aanmaningen
van onze facturen.
Velen van u houden zich uiteraard aan de betalingstermijnen zoals opgenomen in de Algemene
Voorwaarden. Maar helaas is er ook een aantal aangeslotenen waar dat niet voor geldt. Dat kost
ons heel veel tijd en energie, welke we liever in andere belangrijke zaken zouden steken. Daarom
heeft het bestuur van de stichting NIBA een definitief besluit genomen om een
samenwerkingsverband aan te gaan met BMK Credit Management te Eindhoven.
Wat kan dat nu voor u betekenen? Voor hen die zich aan de betalingstermijnen houden, heeft dat
geen gevolgen. Maar voor diegenen die zich niet hieraan houden, is dat anders. Wij zullen na het
verstrijken van de betalingstermijnen onze vorderingen sneller uit handen geven. Dat doen wij aan
BMK Credit Management. Deze zal eerst een pre-sommatie, met een betalingstermijn van 8 dagen,
verzenden. Mocht vervolgens geen betaling, door een aangeslotene zijn verricht, dan zullen zij
automatisch overgaan tot sommatie om de facturen te betalen. Daarbij moet dan ook worden
rekening gehouden met de wettelijk vastgestelde incassokosten, renten en overige gerechtelijke
dan wel buitengerechtelijke kosten. Vanaf dat moment wordt BMK het aanspreekpunt voor de
incasso van de facturen.
Uiteraard gaan wij er van uit dat het niet zover zal komen maar wij willen wel graag dat een ieder
weet wat hem of haar te wachten zal staan door deze nieuwe beleidslijn aan u bekend te maken.
Royeren (17-04-2017)
Graag brengt het bestuur onze aangeslotenen van het volgende besluit.
Steeds vaker komt het voor dat aangeslotenen zich niet aan hun financiële of andere verplichtingen
ten aanzien van het NIBA houden.
Sinds enige tijd is het bestuur daarom begonnen om de incasso-termijnen strikt toe te passen. In
december 2016 heeft u kunnen zien dat wij ons incassobeleid hebben aangescherpt. Zo zullen wij
nauwkeuriger de betaaltermijnen in acht nemen. Bij overtreding hiervan volgt een aanmaning en
een ingebrekestelling. Besloten is dat zonder nadere aanvullende kennisgeving aan de betrokkene
de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
Voor sommigen is dat echter niet voldoende. Ondanks het uit handen geven van de vordering aan
een incassobureau blijkt, is het een groot probleem om de afspraken bij het aangaan van een
nadere incasso-overeenkomst correct na te komen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van onze
organisatie. Daarnaast kost het innen van onze vorderingen heel veel tijd en moeite en dat willen
wij niet. Het bestuur is dan ook besloten om aangeslotenen die hun afspraken wat dit betreft niet
nakomen te royeren als aangeslotene. Om er zorg voor te dragen dat ook derden hiervan op de
hoogte zijn, zal het royement van een aangeslotene bekend gemaakt worden op onze website.
Verder wordt het royement opgevolgd. Dit besluit zal tevens geplaatst worden op onze website.
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