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Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers

Contributieregeling 2019
1. Contributie
a. Per lid wordt per kalenderjaar (t=0) een contributie geheven, die conform
onderstaande tabel berekend wordt op basis van de in Nederland in het voorgaande
kalenderjaar (t-2) behaalde omzet aan planontwikkeling en bouwactiviteiten,
exclusief omzetbelasting, zoals opgenomen in de jaarrekening.

Omzetklasse (o.b.v. omzet 2017)

Contributie 2019

___________________________________________________________________

boven

€ 0 t/m 5 miljoen
€ 5 t/m 20 miljoen
€ 20 t/m 50 miljoen
€ 50 miljoen

€ 5.430,€ 7.245,€ 7.855,€ 8.465,-

b. Over de contributie, berekend volgens de in 1a genoemde tabel, is omzetbelasting
verschuldigd.

2. Combinaties en moeder/dochterondernemingen
Indien wordt deelgenomen in combinaties - in welke rechtsvorm deze ook zijn gegoten valt dat deel van de omzet van de combinatie onder de regeling voor de contributie, dat
overeenkomt met het aandeel dat het betreffende lid in de combinatie heeft.
Indien de bouw door dochterondernemingen plaatsvindt, terwijl uitsluitend de
moederonderneming lid is, treedt de moederonderneming ten aanzien van de contributieverplichtingen in de plaats van de dochter. Wordt de bouw verricht door de
moederonderneming terwijl de dochteronderneming lid is, dan wordt voor de vaststelling van de contributie de omzet van de moeder toegerekend aan de dochter.
De hiervoor genoemde regeling geldt echter niet, ingeval zowel de moederonderneming
alsook één of meer dochteronderneming(en) lid zijn. In dat geval is ieder lid contributie
verschuldigd conform het onder 1A en 1B bepaalde.
Indien van één concern meerdere moeder/dochterondernemingen lid zijn, geldt er een
kortingsregeling (zie hiervoor de bijlage).

3. Opgave omzet
a. De opgave van de omzet in het voorgaande jaar (t-1) dient uiterlijk vóór 31 december
van het lopende jaar (t=0) te worden ingediend.
b. Indien een lid op 1 januari van het lopende jaar (t=0) nog geen opgave van de omzet
(t-2) als bedoeld in artikel 1a heeft ingezonden (conform het tijdsbestek zoals
omschreven in het vorige artikel 3a), is het bestuur bevoegd zelf het bedrag vast te
stellen, dat het betrokken lid aan contributie verschuldigd is. In dat geval stelt het
bestuur de contributie vast op basis van de omzet die één klasse hoger ligt, dan de
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omzet die behaald is in het jaar (t-3) voorafgaand aan het kalenderjaar (t-2) als
bedoeld in artikel 1a.
c. Met betrekking tot de opgave van de omzet kan het bestuur een lid verplichten een
verklaring van de accountant te overleggen.
d. Indien door een lid het in artikel 1a genoemde maximum bedrag aan contributie
wordt afgedragen, vervalt de verplichting een opgave van de omzet in te dienen.

4. Betaling
a. Betaling van de contributie dient te geschieden vóór 1 mei van het lopende jaar
(t=0).
b. Indien een lid de door hem verschuldigde contributie niet tijdig heeft voldaan en aan
een schriftelijk verzoek zulks alsnog te doen niet binnen 14 dagen gevolg geeft, kan
het verschuldigde bedrag vanaf 1 mei verhoogd worden met de wettelijke rente.
Voor de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als
een gehele maand beschouwd. Bovendien komen alle door NVB voor de incasso
gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van het in
gebreke zijnde lid.

5. Bijzondere bepalingen
a. Het bestuur kan voor een lid op diens verzoek bijzondere regelingen treffen in
afwijking van voorgaande bepalingen, indien toepassing van deze bepalingen naar
het oordeel van het bestuur tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.
b. Het bestuur kan bepalen dat er voor nieuwe leden (instappers) een apart
introductietarief en/of andersoortige regelingen gelden.
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