
 

 

Contributiereglement 2022 Bouwend Nederland Vakgroep GLAS 
 
 
Artikel  1. Op basis van art. 2 en 3 van het huishoudelijk reglement zijn leden en  

  ondersteunende leden een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte 
         telkenmale wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering. 

Artikel  2.  De contributie zal worden vastgesteld op basis van de hoogte van het ULB-loon 
                  (Uniforme Loon Begrip) per onderneming, inclusief de nevenvestigingen. 

Artikel  3.1. Leden zijn verplicht om op eerste aanvraag van het secretariaat een kopie te 
         verstrekken van de verzamelloonstaat; deze opgave dient de totaalloonsom van 
         de hoofdvestigingen en de nevenvestigingen te bevatten. 

         3.2. Het bestuur kan besluiten deze procedure te wijzigen indien de gegevens  
             verwerving niet langer op deze wijze mogelijk is. 

Artikel  4. Op basis van de opgaven als bedoeld onder art. 3 wordt de onderneming  
              ingedeeld in één der klassen zoals vermeld in bijlage 1 bij dit  
   contributiereglement. 

Artikel  5. Indien een onderneming/lid een meerderheidsbelang heeft in een of meerdere 
           andere Vakgroep GLAS-leden, wordt voor de contributievaststelling  
             eerstgenoemde beschouwd als hoofdvestiging en laatstgenoemden als  
             nevenvestigingen. 
  Bedoeld meerderheidsbelang dient op eerste aanvraag van het secretariaat te 
             worden aangetoond 

Artikel  6.1. Leden zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd, dat behoort bij de klasse 
                      waarin men is ingedeeld. 

 6.2. In het kader van ledenwerving kan het bestuur besluiten een eenmalige korting te 
                 verlenen, voor een maximale looptijd van 1 jaar.        

Artikel  7. Deelname aan separate activiteiten kunnen leiden tot specifieke contributies/ 
             bijdragen welke alsdan door het lid verschuldigd zijn. 

Artikel  8. Een vestiging dan wel nevenvestiging voldoet aan het begrip vestiging in het 
         kader van dit reglement, indien wordt voldaan aan de volgende criteria: 

 ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel 
 door het lid vermeld worden in commerciële uitingen als plaats van waaruit de 

onderneming actief is in de markt, zoals in brochures, op briefpapier, op 
        Internet etc. 

Artikel    9. De contributie moet worden betaald binnen 30 dagen nadat door het secretariaat 
de factuur is verzonden. 
 

Dit reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 27-01-2022. 

Het reglement is ondertekend door de voorzitter de heer N. Schreuder en de algemeen secretaris 
de heer C. Wittekoek.  
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Leden van Vakgroep GLAS zijn automatisch ook lid van Bouwend Nederland. 
 
De contributie bestaat uit drie elementen: 

- De contributie bij Bouwend Nederland op basis van de omzet: Basiscontributie BNL:  
€ 570,= en het variabele tarief. Dit bedraagt € 260,= per miljoen omzet. Dit gedeelte 
wordt geheven over de totale binnenlandse bouw- en infrastructurele omzet van uw 
bedrijf en over de omzet die, op welke manier dan ook, in de groep met aan haar 
verbonden bedrijven wordt gegenereerd. 

- De contributie van de Vakgroep GLAS is gebaseerd op het ULB-loon (loonsom) 
- De contributie van het vakblad Glas in Beeld ad. € 150,00. Dit bedrag wordt in de 

contributie verrekend.   
 

Klasse ULB-loon € Contributie VG 
GLAS in € 

Contributie GiB in 
€ 

Totaal Contr. VG 
GLAS in € 

1 < 0,5 miljoen 1.300,= 157,94 1.457,94 
2 < 1,0 miljoen 2.000,= 157,94 2.157,94 
3 < 1,5 miljoen 3.000,= 157,94 3.157,94 
4 < 2,0 miljoen 3.800,= 157,94 3.957,94 
5 < 2,5 miljoen 4.500,= 157,94 4.657,94 
6 < 3,5 miljoen 5.000,= 157,94 5.157,94 
7 < 5,0 miljoen 8.000,= 157,94 8.157,94 
8 < 7,5 miljoen 10.000,= 157,94 10.157,94 
9 < 10,0 miljoen 12.000,= 157,94 12.157,94 
10 > 10,0 miljoen 18.000,= 157,94 18.157,94 

 
Voorbeeld:   

o Contributie Bouwend Nederland: omzet € 1.000.000,00 =  €               830,00 
- Contributie Vakgroep GLAS: loonsom € 200.000,=,  is 

€ 1.300,= + €  157,94 Contributie Glas in Beeld                 €        1.457,94  
           Totale contributie excl. btw           €      2.287,94 

 
 
Glas in Beeld 
Sinds 2002 is Glas in Beeld een verplicht onderdeel van het lidmaatschap van Vakgroep GLAS. 
Vakgroep GLAS heeft voor alle leden een collectief abonnement afgesloten, wat betekent dat uw 
huidige abonnement gecontinueerd wordt tegen een gereduceerd tarief. In de ledencontributie zal 
1 werkgeversabonnement ad. € 157,94 (tarief 2022) worden doorbelast (overzicht hierboven). 


