CONTRIBUTIEREGLEMENT VHG 2017
Artikel 1. Contributiebedragen voor leden

Artikel 2. Nevenvestiging

Voor het jaar 2017 gelden de volgende bedragen betreffende de contributie:
a.
een bedrijf met een omzet tot en met € 50.999 heeft een totale
contributie van € 278,- (inclusief afdracht aan PZO*).
b.
een bedrijf met een omzet van € 51.000 tot en met € 100.999 heeft
een vaste contributie van € 375,- én een variabele contributie
volgens onderstaande tabel.
c.
een bedrijf met een omzet vanaf € 101.000 heeft een vaste
contributie van € 569,- én een variabele contributie volgens
onderstaande tabel.
De variabele contributie wordt berekend over de omzet als bedoeld in artikel 8.

Voor elke nevenvestiging is een lid bovendien een bedrag van € 569,- per
nevenvestiging (met een maximum van zes) verschuldigd. De omzet van elke
nevenvestiging dient bij de opgave van de hoofdvestiging mee te worden
genomen.
Artikel 3. Seniorleden
Voor seniorleden geldt een contributie van € 120,-.
Artikel 4. Ereleden
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Tabel voor de berekening van de variabele contributie

0
51.000
101.000
156.000
307.000
621.000
1.244.000
1.859.000
2.479.000
3.099.000
4.651.000
6.199.000
9.293.000
12.391.000
15.489.000
21.692.000
27.890.000
40.294.000

Omzet (2015)
(€)
t/m
50.999
t/m
100.999
t/m
155.999
t/m
306.999
t/m
620.999
t/m 1.243.999
t/m 1.858.999
t/m 2.478.999
t/m 3.098.999
t/m 4.650.999
t/m 6.198.999
t/m 9.292.999
t/m 12.390.999
t/m 15.488.999
t/m 21.691.999
t/m 27.889.999
t/m 40.293.999
en hoger

Minimaal Variabel Maximaal
(€)
(%)
(€)
0
0
102
0,2000
201
201
0,2000
311
311
0,2000
613
613
0,1500
932
932
0,1000
1.244
1.244
0,0927
1.723
1.723
0,0824
2.043
2.043
0,0773
2.397
2.397
0,0721
3.354
3.354
0,0670
4.153
4.153
0,0618
5.742
5.742
0,0567
7.026
7.026
0,0515
7.977
7.977
0,0464
10.065
10.065
0,0412
11.491
11.491
0,0361
14.545
14.545
14.545

Artikel 5. Associéleden met een ideële of met een commerciële
doelstelling
Associés met een ideële doelstelling betalen een contributie van € 569,-;
associés met een commerciële doelstelling € 1.422,-.
Artikel 6. Vakgroepheffing
Elke hoofdvestiging dient zich aan te melden bij een vakgroep. Aan deze
eerste aanmelding zijn geen kosten verbonden. Indien een hoofdvestiging zich
bij een tweede vakgroep wil aanmelden bedragen de kosten hiervoor € 543,per extra vakgroep.
Artikel 7. Stichting Garantiefonds Groen
Stichting Garantiefonds Groen (SGG) voert in opdracht van Branchevereniging VHG de nakomingsgarantieregeling uit, conform artikel 20 van de
Algemene Consumentenvoorwaarden voor leden van VHG. 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 2017, 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
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder omzet (incl. die van de
eventuele nevenvestiging(en)) verstaan: het totaal van alle in 2015 aan derden
in rekening gebrachte bedragen (excl. BTW) met betrekking tot 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.
Indien het lidbedrijf van mening is dat een deel van de omzet niet voor de
contributieberekening in aanmerking komt, dan moet het bedrijf het daartoe
onderbouwende bewijs kunnen leveren.
Artikel 9. Opgave en betaling
a.

b.

c.

d.

In oktober 2016 ontvangt elk lid een verzoek tot opgave waarbij
over 2015 de totale omzet van de hoveniers- en groenvoorzieningswerkzaamheden vermeld dient te worden (zie artikel 8).
Indien ondanks herhaald verzoek het omzetopgaveformulier niet
voor 1 januari 2017 is terugontvangen wordt een inschatting door
het Landelijk Bureau gemaakt, waarbij maximaal de hoogste
contributiebijdrage kan worden gevorderd en ten minste een opslag
van 20% zal worden gehanteerd.
Indien het lid geen omzetopgave invult zal de betalingswijze van
het voorgaande jaar worden gehanteerd.
In oktober 2016 ontvangt elk lid het verzoek tot omzetopgave met
daarbij de betalingsmogelijkheden:
- betaling éénmalig (februari 2017) d.m.v. automatische
Euro-incasso, kortingspercentage 2%;
- betaling per halfjaar (februari en juli 2017) d.m.v.
automatische Euro-incasso;
- betaling per kwartaal (februari, april, juli en oktober 2017)
d.m.v. automatische Euro-incasso;
- betaling in één keer binnen 30 dagen na factuurdatum.
Indien een lid kiest voor betaling per Euro-incasso, dan wordt op de
factuur de incassodatum en incassant ID vermeld.
Bij het niet-slagen van een incasso-opdracht behoudt VHG zich het
recht voor de betalingswijze te wijzigen.
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e.

f.

g.
h.

i.

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 algehele
voldoening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.
Het lid is daarnaast aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke
(incasso-)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het
opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van
schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter
voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede
gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten zijn
15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- conform WIKstaffel (Wet Incassokosten). Daarnaast kan de dienstverlening van
het Landelijk Bureau worden gestaakt.
Jaarlijks kunnen 100 leden worden aangewezen om de juistheid
van hun omzetopgave aan te tonen door middel van 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 anders dan de bij art. 9.c. genoemde
mogelijkheden is alleen mogelijk om bedrijfseconomische redenen
na goedkeuring van de Directeur VHG.
Een omzetopgave die is verwerkt in een voorgaand
VHG-boekjaar (gelijk kalenderjaar) kan niet meer worden
aangepast.

* PZO Platform Zelfstandige Ondernemers

