CONTRIBUTIEREGLEMENT
BOUWEND NEDERLAND
VAKGROEP ONDERGRONDSE NETWERKEN EN GRONDWATERBEHEER
ARTIKEL 1: LEDEN
De door de leden verschuldigde contributie aan de Vakgroep bedraagt vanaf 1 januari 2005:
a.

tot en met een omzet van € 500.000,=: € 1.500,= excl. btw.

b.

voor een omzet groter dan € 500.000,= doch kleiner of gelijk aan € 13.000.000,=:
€ 1.500,= plus de omzet boven € 500.000,= maal 0,1 % excl. btw.

c.

voor een omzet boven de € 13.000.000,=: € 14.000,= excl. btw.

d.

boven de contributieheffing, zoals vermeld onder a., b. of c., wordt een extra contributie
geheven bij de gewone en aspirant-leden van 0,014% over de totale contributieplichtige omzet.

ARTIKEL 2: ERELEDEN
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

ARTIKEL 3: VESTIGINGSDEELNEMERS
Vestigingen en 100% dochterbedrijven van leden kunnen door het betreffende Lid aangemeld
worden voor vestigingsdeelname. Dit zijn de zogenaamde vestigingsdeelnemers.
De vestigingsbijdrage is vast en bedraagt € 750,= per vestigingsdeelnemer.
De omzet van de vestigingsdeelnemer wordt gerekend tot de contributieplichtige omzet van het lid.

ARTIKEL 4: CONTRIBUTIEPLICHTIGE OMZET
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder contributieplichtige omzet verstaan alle in het
voorgaande kalenderjaar gefactureerde bedragen ter zake van contributieplichtige werken in
Nederland in de verschillende branches.
Onder contributieplichtige werken wordt verstaan:

Het leggen, trekken, monteren van kabels, het bouwen, herstellen en uitbreiden van centrale
antenne systemen met bijkomende werkzaamheden, een en ander in de ruimste zin.

Het maken van grondboringen zowel verticaal als horizontaal. De verticale boringen omvatten
proef-, verkennings- en liftschachtboringen, alsmede het maken van pomp- en
waarnemingsputten.

De horizontale boringen omvatten de boringen en persingen voor ondergrondse kruising van
objecten zoals wegen, waterwegen, spoorwegen of andere kunstwerken.
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Het uitvoeren van alle soorten bronbemalingen.
Het leggen van leidingen van uiteenlopende soorten materialen en diameters voor het transport
van gassen, vloeistoffen of vaste stoffen, al of niet onder hoge druk, persleidingen hieronder
mede begrepen, echter met uitzondering van vrijverval rioleringen.

ARTIKEL 5: OMZETOPGAVEN
Jaarlijks dienen de leden vóór 1 maart een voorlopige omzetopgave te doen over de gefactureerde
omzet in de betreffende branches in voorafgaand jaar.
De definitieve omzetopgave dient te geschieden vóór 1 september, voorzien van een
accountantsverklaring.
Bij het in gebreke blijven van de omzetopgave na herhaald verzoek, kan het bestuur besluiten tot
een pro forma aanslag voor de contributie die 25 % hoger ligt dan het voorgaande jaar.
Dit laat onverleg dat van de leden die met de opgaven in gebreke zijn, nakoming van deze
verplichting kan worden verlangd.

ARTIKEL 6: BETALING
Op basis van de voorlopige omzetopgave wordt in de maand april een contributienota van 50 %
aangeboden.
Op basis van de definitieve omzetopgave wordt in de maand oktober een nota aangeboden voor het
resterende deel van het verschuldigde.
Betalingen dienen te geschieden binnen 30 kalenderdagen na dato van de factuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van Bolegbo-vok op 25 november 2004.
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