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Contributieregeling 2019 
 
Op 28 maart 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering de door het bestuur goedgekeurde 
contributieregeling als volgt vastgesteld: 
1. Basis voor het vaststellen van de contributie is de omzet van de totale onderneming in het 

voorgaande kalenderjaar. U bepaalt het omzetbedrag als volgt: 
a. Handelt u in dierlijke meststoffen? Dan telt u deze omzet mee, minus de vergoeding die u 

betaald heeft aan uw afnemers. 
b. Koopt u hulp- en grondstoffen in voor de werken die u uitvoert? Dan neemt u ten minste 20% 

van de verkoopwaarde mee in de omzetberekening. 
c. Huurt u bedrijven in die ook lid zijn van CUMELA Nederland? De omzet die u hiermee maakt 

mag u in mindering brengen. (Gewenste afwijkingen van deze regel kunt u schriftelijk 
voorleggen aan het bestuur). 

d. Uw onderneming kan uit meerdere bedrijfseenheden bestaan, die niet persé allemaal binnen 
de cumelasector actief te zijn. Het uitgangspunt voor het vaststellen van de contributie is ook in 
deze gevallen de grootte van de totale onderneming (de omzet van de gezamenlijke 
bedrijfseenheden). 
 

2. De omzetopgave levert u elk jaar in; daarbij zijn de volgende punten van belang:   
a. U vult uw ondernemingsomzet in, rekening houdend met de punten hierboven. 
b. U vult in welke activiteiten u met uw onderneming uitvoert. 
c. Wanneer uit uw omzetopgave blijkt dat u in een andere contributieklasse hoort, sturen we u een 

creditfactuur of een aanvullende factuur. 
d. Is uw omzet gestegen en komt u in een hogere klasse? U stijgt niet meer dan één omzetklasse 

per jaar als er sprake is van een ongewijzigde bedrijfsvoering (autonome groei). 
e. U levert uw omzetopgave uiterlijk voor 31 december van het lopende kalenderjaar aan. Uw 

opgave is noodzakelijk om het juiste contributiebedrag vast te kunnen stellen. Wanneer u geen 
omzetopgave inlevert delen we u het volgende jaar één contributieklasse hoger in.  
 

3. CUMELA Nederland is lid van VNO-NCW. De kosten van dit lidmaatschap hebben we verwerkt in 
de contributiebedragen. We hanteren daarbij de volgende staffel (prijspeil 2008): 
a. Omzet lager dan € 300.000,-   : € 45,- 
b. Omzet tussen € 300.000,- en € 900.000,- : € 90,- 
c. Omzet hoger dan € 900.000,-   : € 120,- 

Bent u lid van meerdere brancheorganisaties en is één van hen ook aangesloten bij VNO-
NCW? Stuur ons een kopie van de betreffende contributienota. Wij crediteren dan boven 
vermelde toeslag. 
 

4. Dit zijn de omzetklassen en de bijbehorende contributiebedragen: 
Klasse  Omzet Contributie 2019 

1 €                0 tot en met €      69.999 €    405,- 
2 €      70.000  €    109.999 €    495,- 
3 €    110.000  €    229.999 €    590,- 
4 €    230.000  €    339.999 €    715,- 
5 €    340.000  €    449.999 €    780,- 
6 €    450.000  €    679.999 €    895,- 
7 €    680.000  €    909.999 € 1.020,- 
8 €    910.000  € 1.299.999 € 1.250,- 
9 € 1.300.000  € 1.699.999 € 1.645,- 
10 € 1.700.000  € 2.499.999 € 1.970,- 
11 € 2.500.000  € 3.499.999 € 2.285,- 
12 € 3.500.000  en hoger € 2.610,- 

 
NB: Ten opzichte van 2018 is de contributie aangepast met de CBS-prijsindex (cpi, maand oktober: 1,7%), 
afgerond op een veelvoud van € 5,00 naar boven. 
 


