CONTRIBUTIEREGELING 2021

HOOFDREGELS VOOR DE CONTRIBUTIEREGELING
De contributie bestaat uit drie elementen, te weten:
1.

een vaste contributie, die voor ieder bedrijf gelijk is en die is vastgesteld op € 820 overeenkomende met 1,75‰ van de
eerste € 468.571 omzet.

2.

een variabele contributie, welke wordt berekend over de omzet tussen € 468.571 en € 3.474.571.
Het tarief van deze contributie varieert naar gelang van de indeling in categorieën volgens onderstaande tabel. Er zijn
twee tariefgroepen: 1‰ en 1,75‰

3.

een loonsomheffing van 0,5‰ van de loonsom, voor bedrijven die:
•
ingedeeld zijn in de categorie 1,
•
een omzet hebben van meer dan € 3.474.571 en
•
een loonsom hebben van meer dan € 1.042.350.
Voor deze loonsomheffing is de eerste € 1.042.350 aan loon vrijgesteld; de loonsomheffing kent geen plafond. Voor
2021 zal geen loonsomheffing in rekening worden gebracht.

De leden worden naar gelang van de aard van hun bedrijf ingedeeld in de categorieën:

Categorieën leden/deelnemers

1. Interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten en
toeleveranciers
2. Aanverwante bedrijven
3. Handelsbedrijven
4. Concernbedrijven
5. Samenwerkingsverbanden
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Alle bedragen in deze contributieregeling zijn exclusief BTW

LEDEN ALS BEDOELD IN ART. 6 VAN DE STATUTEN WORDEN INGEDEELD IN DE VOLGENDE CATEGORIEËN:
Categorie 1 (interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten en toeleveranciers)
Productiebedrijven die onder de werkingssfeer van de cao voor de meubelindustrie vallen en waarvoor de
belangenbehartiging zich uitstrekt tot marktvraagstukken, sociale aangelegenheden en productietechnische onderwerpen. In
het algemeen zijn dit bedrijven die ingedeeld zijn in de secties woonmeubelen, interieurbouw en toelevering.
Categorie 2 (aanverwante bedrijven)
Productiebedrijven niet vallende onder de cao voor de meubelindustrie, dan wel vallende onder deze cao, maar waarvoor de
belangenbehartiging zich beperkt tot een of twee van de drie onder categorie 1 genoemde aandachtsgebieden.
Voorbeelden hiervan zijn fabrikanten van graf- en crematiekisten, vloeren, schilderijlijsten, stellingen, scheidingswanden,
deuren en systeemplafonds en sociale werkvoorzieningen.
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DEELNEMERS ALS BEDOELD IN ART. 10 VAN DE STATUTEN WORDEN INGEDEELD IN DE VOLGENDE
CATEGORIEËN:
Categorie 3 (handelsbedrijven)
Handelsbedrijven die de leverings- en betalingscondities van CBM hanteren en die behalve op de incassodienst ook op de
overige dienstverlening van CBM een beroep kunnen doen.
Categorie 4 (concernbedrijven)
Productiebedrijven die zelfstandig op de markt opereren, maar die onderdeel uitmaken van een concern en waarvan het
grootste bedrijf binnen het concern is ingedeeld in categorie 1 of 2.
Categorie 5 (samenwerkingsverbanden)
Regionale samenwerkingsverbanden van bedrijven die gezamenlijk leerlingen opleiden.
ALGEMENE BEPALINGEN
1.

Onder ‘omzet’ is te verstaan de omzet in het jaar 2020 inclusief export, doch zonder omzetbelasting, te weten:
a) de verkoopwaarde van de vervaardigde en/of gemonteerde producten, alsmede onderdelen daarvan;
b) de bedragen, die in rekening werden gebracht aan opdrachtgevers, voor wie de onder sub a. genoemde goederen
‘in loon’ werden vervaardigd.
Op het aan te geven omzetbedrag mogen verleende kortingen in mindering worden gebracht.

2.

Bedrijven die op 1 april 2021 hun omzet over het afgelopen jaar nog niet hebben opgegeven, zijn een contributie
verschuldigd, die 50% hoger is dan de contributie voor het jaar 2020 een en ander met inachtneming van de gestelde
maxima.

3.

Bedrijven die vóór 1 april 2021
a) het Opgaveformulier Contributie 2021 volledig ingevuld indienen en
b) het contributiebedrag volledig betalen, wordt een korting van 5% verleend op de factuur.
De betalingskorting geldt niet voor ZZP-ers en bedrijven met een incidenteel gemaakte afspraak over instapkortingen.

4.

Bedrijven die op 1 mei van het lopende jaar de contributie wegens liquiditeitsmoeilijkheden nog niet hebben voldaan,
worden in de gelegenheid gesteld alsnog een regeling te treffen met de penningmeester. Bij gebreke van zodanige
voorstellen worden zij voorgedragen voor ontzetting uit het lidmaatschap of het deelnemerschap.

5.

Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober en gaat dan in op het eind van het verenigingsjaar
waarin de opzegging is gedaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

6.

Leden ontvangen een lidmaatschapsbordje dat binnen of buiten het eigen pand opgehangen kan worden. Bij
beëindiging van het lidmaatschap moet het bordje binnen vier weken geretourneerd worden aan CBM.

CONTRIBUTIE VOOR VNO-NCW
De leden in categorie 1 -interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten en toeleveranciers- voor zover zij meer dan alleen de
vaste contributie betalen, zijn tevens als indirecte leden aangesloten bij VNO-NCW. De contributie voor VNO-NCW is in de
CBM-contributie begrepen.

Goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 10 december 2020

