Contributieregeling 2020: NMT lidmaatschap Scheepswerven
De contributie is opgebouwd uit 2 delen:
A. Loonsom
De ene helft van de contributie wordt bepaald door een promillage van de som van lonen
en salarissen van het vorige kalenderjaar waarover de onderneming loonheffing verschuldigd was.
Box
1
2
3

Loonsom
>
>

≤
€ 21.963.000 ≤
€ 340.335.000

€ 21.963.000
€ 340.335.000

Promillage*
0,002245
0,001347
0,00011225

B. Omzet
De andere helft van de contributie wordt bepaald op basis van de gerealiseerde maritieme
omzet (NL) van het vorige kalenderjaar.
Box
1
2
3

Omzet
>
>

≤
€ 10.000.000 ≤
€ 30.000.000

Promillage*
€ 10.000.000
0,0003
€ 30.000.000
0,0001
0,00006

* betreft een rekenkundige promillage
Voor de meest voordelige contributie adviseren wij u collectief opgave te doen zodra er meerdere
zusterondernemingen zijn die NMT lid zijn of wensen te zijn.
Minimum contributie:
Maximum contributie:

€ 2.148
€ 206.000

Voorbeeld: een organisatie heeft een totale loonsom van € 1.600.000 en een omzet van € 15.000.000:
Deel A:

€ 1.600.000 x

0,002245

Deel B:

€ 10.000.000 x
€ 5.000.000 x

0,0003
0,0001
Totale contributie

Genoemde bedragen zijn exclusief btw.
Zie achterzijde voor meer informatie.

€ 3.592
€ 3.000
€ 500
€ 7.092 per kalenderjaar

Toelichting Contributieregeling 2020: NMT lidmaatschap Scheepswerven
Definitie Scheepswerven
Scheepswerven zijn organisaties die schepen en/of andere drijvende objecten bouwen, onderhouden
of repareren op eigen of externe locaties.
Aanmelding NMT lidmaatschap
Volgens de procedures van de vereniging wordt, zoals statutair bepaald, elke aanmelding
voor NMT lidmaatschap kennis gegeven aan de betreffende (bestuurs)leden.
Onder voorbehoud van bezwaar wordt dan binnen 3 weken na aanmelding het
lidmaatschap bevestigd.
Verplichte opgave
Voor het vaststellen van de contributiestaffel is een lidbedrijf verplicht om jaarlijks opgave te doen van de som van
lonen en salarissen waarover loonheffing is verschuldigd en van de maritieme omzet van
het voriggaande 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 15 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 € 1,500,- en € 2.000,- 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 E members@maritimetechnology.nl.
Opzeggen
Het lidmaatschap kan per 31 december worden beëindigd met in acht name van tenminste
3 maanden opzegtermijn.

