Contributieregeling 2022: NMT lidmaatschap Maritieme Toeleveranciers
* Maritieme omzet
in miljoenen €
<1
<2
<4
<8
< 16
< 32
< 64
≥ 64

* Totaal aantal
medewerkers
<5
< 10
< 20
< 40
< 80
< 160
< 320
≥ 320

Contributiebedrag
per kalenderjaar
€ 2.212
€ 2.827
€ 3.440
€ 4.056
€ 4.670
€ 5.285
€ 5.901
€ 6.516

* De voor het bedrijf meest gunstige categorie geeft de doorslag
Bijvoorbeeld een bedrijf met een maritieme omzet van 1,8 miljoen en 18 werknemers voldoet
een contributie van € 2.827,- per kalenderjaar.

Kortingen
Eénmanszaken en zzp-ers
Startup korting *
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Concernkorting **
Elk volgend bedrijf juridisch verbonden aan het
1e lid van de vereniging ontvangt tevens deze korting.

Vrijstelling
Holding

Concernholdings zijn vrijgesteld van contributie, mits
de holding niet groter is dan 1 van de minstens 3
dochters met een contributieverplichting.

Korting
per kalenderjaar
25%
75%
50%
25%
20%

Contributiebedrag
per kalenderjaar
€ 0,00

* Om in aanmerking te komen voor de start up korting dient jouw bedrijf te voldoen aan een aantal
criteria, zie volgende pagina voor de definitie van een start-up.
** Concernkorting: bij aanmelding van een juridisch verbonden bedrijf ontvangt een bestaand
NMT lid bij de start van een nieuw kalenderjaar 20% korting
Genoemde bedragen zijn exclusief btw.
Zie achterzijde voor meer informatie.

Definitie Maritieme Toeleveranciers
Maritieme Toeleveranciers zijn organisaties die producten en diensten leveren die bestemd zijn voor de:
·
scheepsbouwindustrie (nieuwbouw/reparatie/jachtbouw/casco)
·
scheepvaart (binnenvaart/zeevaart)
·
offshore
·
baggerindustrie (waterbouw)
·
visserij
·
marine
·
havenbedrijven
·
maritieme toeleveranciers (onderling)
Hieronder vallen ook de technische dienstverleners gerelateerd aan bovengenoemde bedrijfstakken
en de private opleiders.
Aanmelding NMT lidmaatschap
Volgens de procedures van de vereniging wordt, zoals statutair bepaald, aan elke aanmelding
voor het NMT lidmaatschap kennis gegeven aan de betreffende (bestuurs-)leden.
Onder voorbehoud van bezwaar wordt binnen 3 weken na aanmelding het lidmaatschap bevestigd.
Ingangsdatum lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in per de eerste van de volgende maand nadat de 3 weken van kennisgeving aan
de (bestuurs)leden is verstreken.
Verplichte opgave
Voor het vaststellen van de contributiestaffel is een lidbedrijf verplicht om jaarlijks opgave te doen van de
maritieme omzet en het aantal medewerkers over het vorige kalenderjaar. De opgaves zijn statutair
verplicht en worden ook (strikt vertrouwelijk) gebruikt om de prestaties in de sector te monitoren.
Aan het begin van het kalenderjaar ontvangt elk lidbedrijf een voorlopige contributiefactuur. Deze
voorlopige factuur is vastgesteld op basis van de laatste opgave. Gelijktijdig ontvangt het lidbedrijf
het verzoek om opgave te doen. Deze opgave dient vòòr 18 maart van het lopende kalenderjaar
geretouneerd te worden. Na ontvangst van deze opgave wordt de contributie definitief vastgesteld.
Een verschil met de voorlopige contributiefactuur wordt middels een aanvullende factuur gecrediteerd
of gedebiteerd.
Indien het bureau, ondanks herhaalde verzoeken, geen opgave ontvangt wordt de contributie door
de directie van NMT ingeschat. Tevens wordt er een toeslag in rekening gebracht voor deze extra
werkzaamheden. Deze toeslag bedraagt tussen de € 500,- en € 1.000,- per lidbedrijf per contributiejaar.
Voor klachten of vragen over de contributie kan contact worden opgenomen met NMT:
E: members@maritimetechnology.nl - T 088 445 1044
Statuten
Op het lidmaatschap zijn de statuten van de vereniging van toepassing.
Deze kunnen worden opgevraagd via members@maritimetechnology.nl.
Definitie startup
Een startup is een bedrijf met een vernieuwend business model, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een nieuwe of opkomende technologie. Een NMT startup heeft een omzetgroei van tenminste
20% per jaar en bestaat maximaal 3 jaar voor aanmelding van het lidmaatschap.
Definitie holding
Een holding is een moedermaatschappij met beperkt eigen staf, die 50% of meer aandelen bezit in
werkmaatschappijen, danwel afdelingen met een eigen V&W, actief als Maritieme Toeleverancier
of als Scheepswerf in de zin van de NMT definitie.
Definitie Eenmanszaak
Onder ‘eenmanszaak’ wordt verstaan als zodanig bij de Kamer van Koophandel geregistreerde
eenmanszaken alsmede andersoortige rechtspersonen, waarbinnen maximaal 2 fte aantoonbaar is
Concernkorting
Bij aanmelding van een juridisch verbonden bedrijf ontvangt het betreffende NMT lidbedrijf
per het volgende kalenderjaar 20% korting.
Opzeggen
Het lidmaatschap kan per 31 december worden beëindigd met in acht name van tenminste
3 maanden opzegtermijn.

