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Artikel 1 – Algemene bepalingen 12 

 13 

1. Voor in Bouwend Nederland te heffen contributies is het bepaalde in artikel 27 van de Statuten 14 

van toepassing en voor door vakgroepen, platforms en afdelingen te heffen contributies is het 15 

bepaalde in de betreffende reglementen onderscheidenlijk in de statuten van de afdeling of in 16 

het Afdelingsreglement van toepassing. 17 

2. Een vakgroep kan zelfstandig contributie heffen van de onder die vakgroep ressorterende leden 18 

en stelt zelf de contributiegrondslag van die contributie vast. 19 

3. Een platform kan met toestemming van het bestuur een bijdrage vragen van de onder het 20 

platform ressorterende leden en stelt zelf de contributiegrondslag van die contributie vast. 21 

4. Een afdeling stelt haar eigen contributie vast en stelt zelf de contributiegrondslag van die 22 

contributie vast. 23 

5. Over de contributie wordt door Bouwend Nederland geen belasting in rekening gebracht. De 24 

door het bestuur vast te stellen vaste contributiegrondslag is exclusief omzetbelasting. De door 25 

het bestuur vast te stellen variabele contributiegrondslag is ook exclusief omzetbelasting. 26 

6. Wanneer een bedrijf in de loop van het boekjaar als lid toetreedt, wordt de contributie naar 27 

evenredigheid berekend over het nog niet verstreken gedeelte van dat jaar. 28 

7. Wanneer in dit reglement wordt gesproken van ‘lid’ wordt daarmee voor het berekenen van de 29 

contributie bedoeld: de moeder-/werkmaatschappij met inbegrip van alle in haar lidmaatschap 30 

begrepen werkmaatschappijen en vestigingen. 31 

8. Het bedrag van de contributie is gebaseerd op de omzet uit werken, voor zover het betreft 32 

werken op het Nederlands grondgebied en/of op het Nederlands deel van het Continentaal plat. 33 

Onder ‘omzet’ wordt verstaan: de totale aan derden (zijnde niet door het lid geconsolideerde 34 

rechtspersonen) gefactureerde omzet van het lid in het boekjaar voorafgaande aan het boekjaar 35 

waarover contributie is verschuldigd. Hiertoe behoren ook gefactureerde koopsommen of 36 

gedeelten daarvan indien het werk voor eigen rekening wordt uitgevoerd of verkocht, met 37 

uitzondering van de kosten van de grond en de daarmee samenhangende kosten zoals kosten 38 

van grondonderzoek en grondsanering, rentekosten over de grond, baatbelasting, notariskosten, 39 

overdrachtsbelasting, kadastrale kosten en makelaarskosten. 40 

Voor bedrijven werkzaam in de glassector geldt als grondslag: de omzet uit (groot)handel in 41 

vlakglas, uit het produceren/bewerken, verwerken en plaatsen van vlakglas en uit het 42 

vervaardigen van glas in metaal. 43 

 44 

Artikel 2 – Contributiebepaling 45 

 46 

1. De bepalingen van dit reglement gelden zowel voor zelfstandige aannemingen als voor gevallen 47 

waarin een lid als onderaannemer optreedt. 48 

2. Indien een of meer leden in een combinatie participeren, is het lid c.q. zijn de leden naast de 49 

combinatie elk voor de gehele omzet hoofdelijk aansprakelijk, indien en voor zover de 50 

combinatie niet aan haar verplichtingen uit hoofde van dit reglement voldoet, met dien 51 

verstande dat, zodra een van de leden van de combinatie de volledige contributieplichtige omzet 52 

heeft betaald, de andere(n) van de verplichting tot betaling is/zijn ontheven. 53 
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3. De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat, indien de combinatie zelf aan haar verplichtingen 54 

voldoet, de betreffende omzet in mindering kan worden gebracht op de contributieplichtige 55 

omzet van de participerende leden tot het maximum van de aan de combinatie gefactureerde 56 

omzet. 57 

4. In geval werken worden opgedragen aan niet-leden, in welker kapitaal een lid participeert, is het 58 

betrokken lid contributie verschuldigd naar rato van zijn deelneming in het kapitaal van het niet-59 

lid, behalve indien deze deelneming kennelijk uitsluitend het karakter van een financiële 60 

belegging heeft. 61 

 62 

Artikel 3 – Contributieberekening 63 

 64 

1. Ieder lid is een vaste contributie verschuldigd. Het bedrag van de vaste contributie wordt 65 

jaarlijks door het algemeen bestuur vastgesteld. 66 

2. Ieder lid is een variabele contributie verschuldigd door toepassing van een jaarlijks door het 67 

algemeen bestuur vast te stellen percentage van de contributiegrondslag.  68 

3. Indien een werkmaatschappij of vestiging is ingedeeld bij een regio, dan is moeder-69 

/werkmaatschappij tevens met betrekking tot de betreffende regio voor de in haar lidmaatschap 70 

begrepen werkmaatschappij of vestiging jaarlijks een vaste bijdrage verschuldigd. 71 

 72 

Artikel 4 – Opgave contributiegrondslag 73 

 74 

1. De contributiegrondslag dient door een lid vóór 1 juli van het jaar, waarin de contributie is 75 

verschuldigd, aan het bureau van Bouwend Nederland te worden opgegeven, uitgesplitst naar de 76 

sectoren bouw en infrastructuur. Deze opgave dient te zijn gefiatteerd door een accountant.  77 

2. Indien een lid de in lid 1 bedoelde opgave op 1 juli nog niet heeft ingediend en aan een 78 

schriftelijk verzoek zulks alsnog te doen niet binnen veertien dagen gevolg geeft, is het bestuur 79 

bevoegd alsdan zelf het bedrag vast te stellen dat het lid in dat jaar aan contributie verschuldigd 80 

is. Alvorens hiertoe over te gaan is het bestuur bevoegd bij het lid een onderzoek te doen 81 

instellen door een accountant. Het lid is verplicht aan dit onderzoek zijn medewerking te 82 

verlenen, terwijl de kosten van het onderzoek voor zijn rekening komen. 83 

3. Met ’accountant’ wordt in dit artikel bedoeld: een registeraccountant (RA), een accountant 84 

administratieconsulent (AA), zoals bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk 85 

Wetboek- of een lid van een ander financieel administratieve beroepsorganisatie met tuchtrecht, 86 

zoals een administratie-belastingdeskundig die lid is van de Nederlandse Orde van 87 

Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) of van het College Belastingadviseurs. 88 

 89 

Artikel 5 – Betaling contributie 90 

 91 

1. In februari zal de leden een voorschot op de contributie in rekening worden gebracht op basis 92 

van 50% van de contributieplichtige omzet waarop de contributie in het voorafgaande boekjaar 93 

was gebaseerd en 50% van de vaste contributie. 94 

2. De verschuldigde contributie zal in augustus van dat jaar in rekening worden gebracht, onder 95 

aftrek van het ontvangen voorschot. 96 

3. De contributie moet uiterlijk één maand na het verzenden van de (voorschot)nota worden 97 

voldaan. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn contributieverplichtingen tegenover Bouwend 98 

Nederland, is het bepaalde in artikel 8 van de Statuten van toepassing. In bijzondere gevallen 99 

kan de penningmeester op verzoek van een lid inzake de wijze van betaling van de contributie 100 

een afwijkende regeling treffen. 101 

 102 

Artikel 6 – Interpretatie 103 

 104 

1. In gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet duidelijk zijn of niet voorzien beslist 105 

het bestuur. 106 
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2. Het bestuur kan - in afwijking van een of meer bepalingen in dit reglement - voor een lid op 107 

diens verzoek bijzondere regelingen treffen wanneer toepassing van deze bepalingen naar 108 

oordeel van het bestuur tot kennelijke onbillijkheden leidt. 109 

 110 

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 juni 2015  111 


