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Voorstel nieuw VSB contributiestelsel per 1 jan 2021 
 
Inleiding 
Al jaren staat op het programma om de contributie voor de VSB aan te passen naar een 
eenvoudiger en eenduidiger systeem. De redenen hiervoor zijn: 
 

- Op dit moment zijn leden lid van één sectie (enkele bedrijven zijn lid van meerdere 
secties) en kent de VSB een sectie afhankelijke contributie. Hierdoor kan elk lid 
slechts aanschuiven bij de betreffende sectieactiviteiten en commissies en daar 
zijn invloed uitoefenen. Dit leidt tot discussie indien leden op meerdere vlakken 
actief zijn. 

- Verschillende leden hebben bezwaar dat aan het begin van ieder jaar de 
omzetgegevens over het afgelopen jaar moet worden afgegeven. De 
branchemanager is altijd veel tijd kwijt om de omzetgegevens binnen te krijgen. 
Soms lukt dit niet en wordt de omzet ingeschat op basis van oude jaren. Ondanks 
dat hier veelal geen commentaar op komt is deze werkwijze niet de bedoeling. 

- Er is geen eenduidigheid over welke omzet opgegeven dient te worden. 
- Door het vrij ingewikkelde contributiesysteem, waarbij voor elk lid separaat het 

vaste, het variabele en het sectie-specifieke deel moet worden berekend, is de 
hoeveelheid administratief werk hoog. 

- Er is geen duidelijkheid of in meerdere termijnen betaald kan worden 
- Er is geen duidelijkheid over wanneer een lid ook voor een andere sectie 

contributie moet betalen. 
- Er is geen eenduidigheid indien een lid met meerdere BV’s lid wil worden vallend 

onder dezelfde sectie. 
- Volgens de statuten is het stemrecht van een lid afhankelijk van de omzet 

opgesplitst in zes omzetafhankelijke klassen. 
 
Contributie per 1 jan 2021 
De hoogte van de contributie wordt sectie-onafhankelijk en wordt bepaald uitsluitend op 
basis van de omzet. Er is geen vaste ‘basis’ contributie meer en ook geen sectie 
afhankelijke bijdrage. Een lid wordt lid van de VSB en niet van slechts één sectie. Hierdoor 
kan elk lid op elk moment bij elke sectie aanschuiven en zijn invloed aanwenden. Er is dan 
geen discussie meer over degene die door marktbewegingen op meerdere vlakken actief 
zijn, waren of worden. 
 
Omzetcategorieën 
Op basis van de hoogte van de omzet is een omzetcategorie van toepassing. Er wordt een 
opdeling gemaakt in 4 omzetafhankelijke categorieën met bijbehorende contributie en 
stemrecht. Omzetcategorie A, B, C en D. 
 
Definitie omzet 
De omzet wordt gedefinieerd als alle omzet die door een lid-bedrijf in Nederland wordt 
gemaakt met een of meerdere BV’s in het werkveld van de VSB, zijnde Veilig werken op 
hoogte. Hierbij gaat het om de totale omzet gegenereerd door verkoop, verhuur, montage, 
service etc. bij meerdere vestigingsplaatsen en meerdere werven. 

mailto:info@vsbnetwerk.nlwww.vsbnetwerk.nl
mailto:info@vsbnetwerk.nlwww.vsbnetwerk.nl


 
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven 

Nieuweweg 226 
3905 LT  VEENENDAAL 

0318-544903 
info@vsbnetwerk.nl 
www.vsbnetwerk.nl  

  Pagina 2 van 2 

Omzetcategorie Omzet € Contributie Stemrecht

A 0 t/m 4,99 mln. 3.600,00€    1

B 5 t/m 14,99 mln. 4.750,00€    2

C 15 t/m 49,99 mln. 6.500,00€    4

D meer dan 50 mln. 15.000,00€  6

 
Omzetgegevens 
Gestart wordt met de omzetgegevens uit het jaar 2018. Daarna worden de 
omzetgegevens gebruikt die door leden tijdens de driejaarlijkse audit voor de 
Waarborgregeling worden afgegeven aan het onafhankelijke bureau TACKnowledge. 
TACKnowledge geeft op haar beurt aan de VSB uitsluitend door in welke omzetcategorie 
het betreffende bedrijf valt. De VSB ontvangt niet de omzetcijfers. Voor nieuwe leden 
betreft dit bij toetreding. De partijen die van mening zijn foutief te zijn ingedeeld kunnen dit 
jaarlijks vóór november bij het VSB-secretariaat kenbaar maken waarbij zij de 
branchemanager de mogelijkheid geven dit vertrouwelijk in te zien. 
 
Betaaltermijnen 
De contributie wordt in twee termijnen van 50% geïnd. In januari en in juli. 
 
Indexatie 
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 
Stemrecht 
De mate van stemrecht wordt in plaats van de huidige zes omzetafhankelijke klassen 
teruggebracht naar vier omzetcategorieën. Afhankelijk van de omzetcategorie waarbinnen 
het bedrijf valt heeft Categorie A één stem, Categorie B twee stemmen, Categorie C vier 
stemmen en Categorie D zes stemmen. De statuten dienen hierop te worden aangepast. 
 
Contributiebedrag 
Voor het bepalen van de hoogte van de contributie is per omzetcategorie getracht een zo 
goed mogelijke aansluiting te vinden bij de contributie die in 2020 wordt betaald en 
gebaseerd op de huidige kostenstructuur van de VSB. Het is echter onoverkomelijk dat er 
leden zijn die meer of minder gaan betalen dan momenteel. Indien de kostenstructuur van 
de VSB wijzigt zal de contributie hierop worden aangepast. Bij een begrotingsafwijking 
groter dan 10% legt het Algemeen Bestuur dit voor aan de Algemene Ledenvergadering. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samenvattend 
Het nieuwe contributiestelsel is duidelijker, evenwichtiger en eenvoudiger van opzet en 
daarmee toekomstbestendiger. Het biedt voor alle leden bovendien meer mogelijkheden 
om in alle secties deel te nemen en van alle sectieactiviteiten gebruik te maken en input te 
leveren. 
 
 
VSB 6 juli 2020/gw 
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