Dienstverlening aan nieuwe leden en niet-leden
Predikanten kunnen altijd een beroep doen op de BNP, ook wanneer zij nog geen lid
zijn. Zij die zich aanmelden als lid omdat ze in moeilijkheden verkeren, en/of in het
eerste jaar van hun lidmaatschap een beroep doen op kerkelijke rechtsbijstand,
betalen sinds 1 januari 2014 niet alleen een dubbele jaarcontributie, maar - na
intake - ook een uurtarief van € 90,00, tot een maximum van € 1800,00. Externe
kosten (voor bijvoorbeeld een advocaat) worden niet vergoed.
1. Indien een niet-lid zich aanmeldt ter bespreking van een probleem (hetzij
telefonisch of per brief/email) wordt er op gewezen dat begeleiding
mogelijk is maar dat dit buiten de gebruikelijke dienstverlening valt.
2. Het niet-lid wordt onmiddellijk lid en heeft dezelfde rechten en plichten als
andere leden: hij/zij mag deelnemen aan conferenties, ontvangt P en S enz.
3. Het nieuwe lid betaalt naast de volledige jaarcontributie voor het lopende
jaar een jaar extra contributie (volgens het tarief van het lopende jaar).
4. Voor de eerste behandeling (lezen van de brief/email of het te woord staan
door de telefoon) worden geen kosten in rekening gebracht.
5. Voor vervolgcontacten (gesprekken, lezing stukken, produceren stukken,
bijstand tijdens procedures en contacten met derden) wordt een tarief van
€ 90 euro per uur in rekening gebracht.
6. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor contacten met de
administratieve dienst van het Bureau (telefooncontacten, verzending
stukken e.d.).
7. Zodra maximaal € 1800 euro in rekening is gebracht (en betaald!) zal de
verdere begeleiding vallen onder de gebruikelijke rechten van leden.
8. Indien voor of tijdens de opbouwperiode van 20 uur (€ 1800) blijkt dat
externe expertise onontbeerlijk is (zulks ter beoordeling van het Bureau)
dan komt dit geheel voor rekening van het a.s. lid. Facturering zal
geschieden door de externe instantie.
Vastgesteld door het bestuur, Prinsjesdag 2013.

Wachttijd
Gelet op de termijn dat de problemen zich aandienen en de hoge kosten die met de
inzet van de BNP-staf verbonden zijn, is de wachttijd waarin kosten in rekening
worden gebracht bepaald op een jaar.
Vastgesteld te Nijkerk, Algemene Ledenvergadering 14 april 2015.
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