
 
 

CONTRIBUTIESYSTEMATIEK 2021 
 
Contributiebedragen 2021 

 
Omzetcategorie Percentage 

omzet  
Minimumbedrag 

categorie 

Maximumbedrag 

categorie 

    %     

 €                            -     €                200.000  0,700%  €          700   €      1.400  

 €                 200.001   €                500.000  0,500%  €       1.400   €      2.500  

 €                 500.001   €            1.000.000  0,300%  €       2.500   €      3.000  

 €             1.000.001   €            2.000.000  0,200%  €       3.000   €      4.000  

 €             2.000.001   €            3.000.000  0,175%  €       4.000   €      5.250  

 €             3.000.001   €            4.000.000  0,150%  €       5.250   €      6.000  

 €             4.000.001   €            6.000.000  0,125%  €       6.000   €      7.500  

 > € 6.000.001    0,100%  €       7.500   €    10.000  

 
Rekenvoorbeeld: 

Een organisatie heeft een omzet van € 1.200.000,-. Deze organisatie zou op basis van het te betalen 
percentage van 0,2% een bedrag van € 2.400,- betalen.  

Voor de omzetcategorie van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,- geldt een minimumbedrag van € 3000,-. 
Deze organisatie betaalt € 3.000,- contributie. 

 
Uitgangspunten nieuwe contributiesystematiek 

 Ieder lid betaalt minimaal € 700. 
 Een organisatie is lid met de Holding en bijbehorende zorgentiteiten. 
 Omzet is totale omzet van de holding, inclusief alle bijbehorende zorgentiteiten.  
 Op maat afspraken met coöperaties, franchiseorganisaties, samenwerkingsverbanden  
 De leden van een coöperatie/franchiseorganisatie worden ook individueel lid van 

BVKZ. Daarmee ontvangen deze leden directe informatie en advies van BVKZ en is 
het voor BVKZ inzichtelijk welke organisaties lid zijn van de coöperatie. De omzet van 
de leden van de coöperatie wordt in principe gebaseerd op de totale omzet van de 
coöperatie. Blijkt uit de individuele jaarrekeningen van de leden van de coöperatie 
dat de optelsom van de omzet van de leden een afwijking heeft van meer dan 10% 
ten opzichte van de doorgegeven totale omzet van de coöperatie, dan worden nadere 
afspraken gemaakt met de coöperatie en individuele leden voor aanpassing van de 
contributie.   

 Organisaties in opstartfase kunnen aspirant lid worden voor een bedrag van €250,-. 
Hierna dienen deze organisaties lid te worden en gelden dezelfde regels als voor de 
leden. Organisaties die zich voor 1-7 aanmelden kunnen aspirant lid blijven tot 31-12 
van hetzelfde jaar en organisaties die zich na 1-7 aanmelden kunnen aspirant lid 
blijven tot uiterlijk 1-7 het volgende jaar.  

 Het is een lidmaatschapseis dat leden elk jaar de jaarrekening t-1 opleveren in juli. 
 Met organisaties die nog niet zo lang bestaan en daarom nog geen jaarrekening 

hebben van t-1 wordt voor dat ze lid kan worden afspraken gemaakt over het te 
betalen contributiebedrag. 

 De maximale contributie is €10.000,- per organisatie (tenzij er sprake is van 
maatwerkafspraak). 



 
 

 
 
 
Werkwijze nieuwe systematiek 

 Jaarlijks leveren de leden in juli de jaarrekening op van het jaar daarvoor (t-1). (Deze 
informatie wordt gebruikt om de eindfactuur op te stellen.) 

 In januari krijgen leden een factuur met hetzelfde contributiebedrag als het jaar 
ervoor. In augustus wordt dit (positief/negatief) verrekend met de werkelijk te 
betalen contributie en krijgt elk lid een eindfactuur. 

In het geval van onderaannemerschap tussen leden van BVKZ wordt een omzet voor beide 

leden meegeteld in de contributieberekening. Dit omdat uitgegaan wordt dat beide partijen 

marge maken op deze omzet. Daarbij is het voor BVKZ administratief niet mogelijk om op 

enige wijze rekening te houden met de aanwezigheid van onderaannemerschap bij de 

vaststelling van de contributiebijdragen.   


