Contributiereglement Koninklijke Vereniging
van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) 2021
Artikel 1. Contributiebedragen voor leden
Voor het jaar 2021 gelden de volgende bedragen voor de contributie:
a.
een bedrijf met een omzet tot en met € 54.999 heeft een totale
contributie van € 300,-.
b.
een bedrijf met een omzet van € 55.000 tot en met € 109.999 heeft
een vaste contributie van € 406,- én een variabele contributie volgens
onderstaande tabel.
c.
een bedrijf met een omzet vanaf € 110.000 heeft een vaste contributie
van € 615,- én een variabele contributie volgens onderstaande tabel.
De variabele contributie wordt berekend over de omzet als bedoeld in artikel 8.
Tabel voor de berekening van de variabele contributie

0
55.000
110.000
168.000
332.000
671.000
1.344.000
2.008.000
2.678.000
3.349.000
5.025.000
6.698.000
10.041.000
13.388.000
16.736.000
23.437.000
30.134.000
43.536.000

Omzet (2019)
(€)
t/m
54.999
t/m
109.999
t/m
167.999
t/m
331.999
t/m
670.999
t/m 1.343.999
t/m 2.007.999
t/m 2.677.999
t/m 3.348.999
t/m 5.024.999
t/m 6.697.999
t/m 10.040.999
t/m 13.387.999
t/m 16.735.999
t/m 23.436.999
t/m 30.133.999
t/m 43.535.999
en hoger

Minimaal Variabel Maximaal
(€)
(%)
(€)
0
0
116
0,2120
233
233
0,2120
356
356
0,2120
703
703
0,1590
1.066
1.066
0,1060
1.424
1.424
0,0983
1.973
1.973
0,0873
2.337
2.337
0,0819
2.742
2.742
0,0764
3.839
3.839
0,0710
4.755
4.755
0,0655
6.576
6.576
0,0601
8.046
8.046
0,0546
9.137
9.137
0,0492
11.531
11.531
0,0437
13.168
13.168
0,0383
16.674
16.674
16.674

Artikel 2. Nevenvestiging
Voor elke nevenvestiging is een lid een bedrag van € 615,- per nevenvestiging
(met een maximum van zes) verschuldigd. De omzet van elke nevenvestiging
moet bij de opgave van de hoofdvestiging worden meegenomen.
Artikel 3. Seniorleden
Voor seniorleden geldt een contributie van € 130,-.
Artikel 4. Ereleden
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
Artikel 5. Associéleden met een ideële of met een commerciële
doelstelling
Associés met een ideële doelstelling betalen een contributie van € 615,-;
associés met een commerciële doelstelling € 1.536,-.
Artikel 6. Studieleden
Voor studieleden geldt een contributie van € 40,50 (€ 49,- incl. btw). Het
lidmaatschapsjaar loopt van september t/m augustus van het volgende jaar.
Artikel 7. Stichting Garantiefonds Groen
Stichting Garantiefonds Groen (SGG) voert in opdracht van Branchevereniging
VHG de nakomingsgarantieregeling uit, conform artikel 19 van de Algemene
Consumentenvoorwaarden voor VHG-leden. Dit houdt in dat SGG per bindend
advies van Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (Groen) te Den
Haag garant staat voor € 10.000,-. Het SGG-bestuur heeft de jaardotatie, die
is opgenomen in het contributiereglement van VHG voor 2021, vastgesteld op
€ 50,- per VHG-lid. Met de inkomsten kunnen de jaarlijkse exploitatiekosten
voor het beheer van het garantiefonds en het uitvoeren van de
nakomingsgarantieregeling worden gedekt.
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Artikel 8. Omzetbegrip

e.

Voor het gebruik van dit reglement wordt onder omzet (inclusief die van de
eventuele nevenvestiging(en)) verstaan: het totaal van alle in 2019 aan derden
in rekening gebrachte bedragen (exclusief btw) voor de uitvoering van
werkzaamheden en het verlenen van diensten op hoveniers- en
groenvoorzieningsgebied. Hieronder wordt verstaan: werkzaamheden in
hoofdzaak voor derden, die als volgt kunnen worden omschreven:
het aanleggen en onderhouden van tuinen, terreinen, begraafplaatsen, parken,
plantsoenen, groenstroken en sportterreinen, een en ander met de daartoe
behorende wegen, paden en pleinen in al hun onderdelen, alsmede
het plaatsen en onderhouden van interieurbeplantingen en voorts de boom- ,
dak- en gevelgroenverzorging; alles met inbegrip van het bijleveren van alle
daarvoor benodigde materialen, andere producten en diensten aan/door
derden/onderaannemers in de meest ruime zin van het woord.
Als het lidbedrijf vindt dat een deel van de omzet niet voor de
contributieberekening in aanmerking komt, dan moet het bedrijf daarvoor de
onderbouwing kunnen leveren.

b.

c.

d.

g.

h.

Artikel 9. Opgave en betaling
a.

f.

In oktober 2020 ontvangt elk lid een verzoek tot opgave waarbij over 2019
de totale omzet van de hoveniers- en groenvoorzieningswerkzaamheden
vermeld dient te worden (zie artikel 8).
Als, ondanks herhaald verzoek, de omzetopgave niet voor 1 januari 2021
is retour ontvangen, dan wordt een inschatting door het Verenigingsbureau gemaakt. Hierbij kan maximaal de hoogste contributiebijdrage in
rekening worden gebracht en wordt ten minste een opslag van 20%
worden gehanteerd. Bovendien zal, als het lid geen omzetopgave invult,
de betalingswijze van het voorgaande jaar worden gehanteerd.
In oktober 2020 ontvangt elk lid het verzoek tot omzetopgave met daarbij
de betalingsmogelijkheden:
- betaling éénmalig (februari 2021) door automatische Euro-incasso,
kortingspercentage 2% (niet over bijdrage Stichting Garantiefonds
Groen);
- betaling per halfjaar (februari en juli 2021) door automatische Euroincasso;
- betaling per kwartaal (februari, april, juli en oktober 2021) door
automatische Euro-incasso;
- betaling in één keer binnen 30 dagen na factuurdatum.
Kiest een lid voor betaling per Euro-incasso, dan wordt op de factuur de
incassodatum en incassant-ID vermeld.
Bij studieleden wordt de contributie eenmalig per incasso geïnd.

i.

j.
k.
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Bij het niet-slagen van een incasso-opdracht behoudt VHG zich het recht
voor de betalingswijze te wijzigen.
Bij niet-tijdige betaling zal een incassobureau worden ingeschakeld. Over
(het gedeelte van) de betaling die niet tijdig is verricht, is het lid aan VHG
rente verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de
dag van de complete betaling. Deze rente is gelijk aan de wettelijke
handelsrente. Het lid is verder aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke
(incasso-)kosten, waaronder de kosten voor het opstellen en verzenden
van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere
handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure
en de gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten zijn
procentueel variabel, afhankelijk van de waarde van de hoofdsom, met
een minimum van € 40,- conform WIK-staffel (Wet Incassokosten).
Daarnaast kan de dienstverlening van het Verenigingsbureau worden
gestaakt.
Jaarlijks kunnen 100 leden worden aangewezen om de juistheid van hun
omzetopgave aan te tonen door een ‘bevestiging van de omzet’ door hun
accountants- of administratiekantoor.
De vereniging is verder altijd gerechtigd aanvullende gegevens over de
omzetopgave te vragen.
Een betalingswijze, die niet onder de mogelijkheden van artikel 9.c. is
genoemd, is alleen mogelijk om bedrijfseconomische redenen na
goedkeuring van de directeur van VHG.
Een omzetopgave die is verwerkt in een voorgaand VHG-boekjaar (gelijk
aan een kalenderjaar) kan niet meer worden aangepast.
Bij bedrijfsovernames, fusies etc. waarbij (een deel van) de
klanten/werkzaamheden wordt behouden, dient de omzet een zo
nauwkeurig mogelijke schatting te zijn van de huidige jaaromzet.

