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STATUTEN
‘s-Gravenhage, 2019

NAAM
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: 'Koninklijke Vereniging van de Nederlandse
Chemische Industrie'.
ZETEL
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage.
DOEL
Artikel 3
1. Het doel der vereniging is het behartigen van de belangen van de Nederlandse
chemische industrie.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door middel
van het:
a. bevorderen van overleg;
b. leggen van contacten;
c. optreden namens de leden;
d. geven van voorlichting;
e. verstrekken van adviezen;
f. bijhouden van een documentatie;
g. stimuleren van gewenste ontwikkelingen;
h. optreden tegen schadelijke invloeden;
i. aanwenden van andere wettige middelen bevorderlijk aan het doel.
LEDEN EN DONATEURS
Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn:
a. ledenondernemingen, te weten diegenen, die een bedrijf uitoefenen in
Nederland op het gebied van de chemische industrie;
b. ledenverenigingen, te weten verenigingen van ondernemers op het gebied van
de chemische industrie in Nederland;
c. geassocieerde leden, te weten ondernemingen, die zich niet als lidonderneming
kunnen aansluiten, doch wel buiten Nederland een bedrijf uitoefenen of deel
uitmaken van een rechtspersoon of samenwerkingsverband, welk(e) buiten
Nederland een bedrijf uitoefent op het gebied van de chemische industrie;
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d. geassocieerde lidverenigingen, te weten organisaties van ondernemers die zich
niet als lidonderneming of lidvereniging kunnen aansluiten doch wel een relatie
hebben tot of belang hebben bij activiteiten, waarbij chemische producten zijn
betrokken;
2. De vereniging kan afdelingsleden toelaten, te weten diegenen die niet voldoen
aan de normen om lid te worden als bedoeld in lid 1, doch zich aansluiten in
verband met deelneming aan de activiteiten van één of meer afdelingen.
3. De vereniging kan donateurs toelaten, te weten diegenen, die belang hebben bij
het doel van de vereniging, doch niet geacht kunnen worden te behoren tot de
categorieën bedoeld in lid 1.
4. De vereniging kan ereleden hebben, te weten natuurlijke personen, die als
zodanig door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur op grond
van hun verdiensten voor de vereniging als zodanig zijn benoemd.
5. Afdelingsleden, donateurs en ereleden zijn geen lid in de zin van de wet.
TOELATING
Artikel 5
1. De aanmelding als lidonderneming, lidvereniging, geassocieerd lid,
geassocieerde lidvereniging geschiedt schriftelijk bij de secretaris.
2. De toelating van de ledenondernemingen, ledenverenigingen, geassocieerde
leden, geassocieerde ledenverenigingen geschiedt door het bestuur.
3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
Artikel 6
1. Donateurs en ereleden genieten gelijke rechten als de leden als bedoeld in
artikel 4 lid 1 vermeld, behoudens het stemrecht op de algemene ledenvergadering.
2. De afdelingsleden hebben uitsluitend recht op deelneming aan de activiteiten en
gebruikmaking van de informatie van de afdeling waarvan zij deelnemer zijn.
Artikel 7
1. De aanmelding als donateur of afdelingslid geschiedt schriftelijk bij de secretaris.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van donateurs en afdelingsleden.
3. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 8
1. De rechten en verplichtingen van een afdelingslid of erelid kunnen te allen tijde
wederzijds door opzegging worden beëindigd.
2. Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het
eindigen van het donateurschap.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 9
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1. Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer een lid ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden
wanneer een rechterlijke uitspraak, waarbij een lid onder curatele is gesteld of in
staat van faillissement is verklaard, onherroepelijk is geworden, voorts wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. De ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste
schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem
staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep op de algemene ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee
maanden. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door
opzegging tegen het eind van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin wordt
opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
5. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
6. Nochtans kan een lid binnen één maand, nadat hem een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is
medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het
besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Deze bevoegdheid is uitgesloten ten aanzien
van verplichtingen van geldelijke aard, alsmede ten aanzien van andere
verplichtingen mits in de statuten is voorzien dat zodanige verplichtingen aan de
leden kunnen worden opgelegd.
BESTUUR
Artikel 10
1. Het bestuur der vereniging bestaat uit ten minste negen en ten hoogste
eenenveertig leden. Indien het aantal bestuursleden beneden negen is gedaald,
blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de
orde komt.
2. Bestuursleden kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3,
uitsluitend zijn natuurlijke personen, die bestuurslid zijn van:
a. ledenondernemingen;
b. ledenverenigingen;
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c. geassocieerde leden;
d. geassocieerde ledenverenigingen.
Het bestuur kan in individuele gevallen afwijking van dit vereiste goedkeuren.
3. Van ieder lid van de vier categorieën leden, bedoeld in lid 2, kan steeds ten
hoogste één persoon lid zijn van het bestuur van de vereniging.
4. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering, met
dien verstande dat de bestuursleden van categorie a bedoeld in lid 2, worden
gekozen uit kandidaten, gesteld door de ledenondernemingen of het bestuur,
de bestuursleden van categorie b, bedoeld in lid 2, uit kandidaten gesteld door
de ledenverenigingen of het bestuur, de bestuursleden van categorie c bedoeld
in lid 2, uit kandidaten gesteld door geassocieerde leden of het bestuur en
bestuursleden van categorie d, bedoeld in lid 2, uit kandidaten gesteld door de
geassocieerde ledenverenigingen of het bestuur.
5. Jaarlijks treedt één/vierde van de bestuursleden van categorie a, bedoeld in lid
2, één/vierde van de bestuursleden van categorie b, bedoeld in lid 2, één/vierde
van de bestuursleden van categorie c, bedoeld in lid 2, en één/vierde van de
bestuursleden van categorie d, bedoeld in lid 2 af, met dien verstande dat indien
het aantal zitting hebbende bestuursleden van één der categorieën geen
veelvoud van vier bedraagt, het jaarlijks aftredende aantal zo laag mogelijk naar
boven wordt afgerond.
De volgorde van aftreding wordt volgens een door het bestuur der vereniging op
te maken rooster vastgesteld.
Een nieuw gekozen bestuurslid neemt op dit rooster de plaats in van hem, die hij
vervangt. Bij uitbreiding van het bestuur wordt echter met inachtneming van het
in dit lid omtrent de aftreding bepaalde, de langst mogelijke zittingsduur aan het
nieuw gekozen bestuurslid gegeven. Een aftredend bestuurslid is te allen tijde
herkiesbaar.
Wie gekozen wordt ter vervulling ener tussentijdse vacature, neemt de plaats in
op het rooster van degene in wiens plaats hij is gekozen. In geval een voorzitter
of een vice-voorzitter overeenkomstig artikel 11, lid 2, met toepassing van artikel
11, lid 3 wordt aangewezen, zal zijn zittingsduur telkens twee jaarlijkse
zittingsperioden bedragen.
6. Het bestuurslidmaatschap is gebonden aan de persoon van de gekozene.
Echter hebben bestuursleden het recht zich op een bestuursvergadering door
een adviseur te doen vergezellen en voor bepaalde onderwerpen, zulks ter
beoordeling van het bestuur, een zodanige vergadering met hen of in hun plaats
door één hunner medewerkers, die evenwel geen stemrecht heeft, te doen
bijwonen.
BESTUURSFUNCTIES
Artikel 11
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. Wenst het bestuur een voorzitter en/of vice-voorzitter buiten de vereniging, dan
moet(en) deze door de algemene ledenvergadering worden aangewezen en
benoemd.
3. Voor de voorzitter en de vice-voorzitter als bedoeld in lid 2 kan op het bepaalde
in artikel 10, lid 2, een uitzondering worden gemaakt, in dier voege dat deze
personen geen bestuurslid van ledenondernemingen,
bestuursleden van
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ledenverenigingen, bestuursleden van geassocieerde leden of bestuursleden
van geassocieerde ledenverenigingen behoeven te zijn.
4. Het bestuur benoemt en ontslaat, met inachtneming van het hierna bepaalde, de
secretaris/penningmeester, welke functies in één persoon zijn verenigd, van de
vereniging, Voor het geval voor het doen behartigen der sociale belangen een
aparte secretaris zal worden aangesteld, zal diens aanstelling en zullen diens
werkzaamheden geregeld worden bij of krachtens huishoudelijk reglement.
5. Tot secretaris/penningmeester, welke functies in één persoon zijn verenigd, en
personeel van het secretariaat kunnen uitsluitend worden benoemd natuurlijke
personen, die geen enkel belang hebben als bestuurders, commissarissen of
werknemers van bedrijven, werkzaam in de chemische industrie.
6. Het bestuur stelt de beloning en arbeidsvoorwaarden van de secretaris/penningmeester en de uitgangspunten van de beloning van het personeel
van het secretariaat vast.
Artikel 12
De secretaris/penningmeester is belast met de leiding van het secretariaat en
het beheer van de geldmiddelen der vereniging; zijn bevoegdheden worden door
het bestuur geregeld, met inachtneming van het in deze statuten en het
huishoudelijk reglement bepaalde.
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden
benoemd.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich door middel van zekerheidsstelling voor een schuld
van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden géén beroep worden gedaan.
4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering
voor besluiten tot:
het aangaan van rechtshandelingen en verrichten van investeringen die een
bedrag of waarde van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) te
boven gaande. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden géén beroep worden gedaan.
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in
en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door één bestuurslid en de secretaris/penningmeester.
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Artikel 14
Statutenwijziging artikel 14 goedgekeurd per 31-5-2018

1. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen van ten minste
drie en ten hoogste tien leden, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter van
het bestuur.
2. De voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur zijn tevens voorzitter en
vice-voorzitter van het dagelijks bestuur.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en
heeft in alle spoedeisende gevallen gelijke bevoegdheden als het bestuur.
4. Voor het geval er geen dagelijks bestuur is benoemd, neemt het bestuur de in
de statuten omschreven taak van het dagelijks bestuur waar.
Artikel 15
1. Het bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen zo dikwijls de voorzitter of één
der andere leden zulks wenselijk acht.
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter of
namens deze door de secretaris/penningmeester, onder vermelding van de
agenda. De oproepingstermijn is ten aanzien van vergaderingen van het bestuur
veertien dagen en ten aanzien van vergaderingen van het dagelijks bestuur acht
dagen. In spoedeisende gevallen kan hiervan worden afgeweken.
3. Onderwerpen, die niet op de agenda zijn vermeld, kunnen slechts in bespreking
worden genomen in voltallige vergaderingen van het bestuur respectievelijk
dagelijks bestuur en indien geen der leden van het bestuur respectievelijk
dagelijks bestuur zich daartegen verzet.
4. leder lid brengt ter vergadering van het bestuur respectievelijk het dagelijks
bestuur één stem uit.
5. Het bepaalde in artikel 18 is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen
van het bestuur en het dagelijks bestuur.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 16
1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten
verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene
ledenvergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop
het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten
minste een landelijk veel gelezen dagblad.
3. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene
ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
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verantwoording aflegt van het gevoerde financiële beheer, alsmede een
begroting overlegt voor het komende verenigingsjaar.
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het
onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen
bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage
van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. De last van de
commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
Vaststelling door de algemene ledenvergadering van de rekening en
verantwoording en het verslag strekt tot décharge van het bestuur.
4. Oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt, met inachtneming van
een termijn van ten minste veertien dagen, schriftelijk door de voorzitter of
namens deze door de secretaris/penningmeester, onder vermelding van de
agenda. De agenda wordt door het bestuur vastgesteld.
Elk lid heeft het recht om punten op de agenda te doen stellen, mits daarvan ten
minste zeven dagen voor het houden der vergaderingen aan het bestuur kennis
wordt gegeven. Door de secretaris/penningmeester worden deze nieuwe
agendapunten onverwijld aan de overige leden kenbaar gemaakt.
Voor de aanvang van de vergadering geven de leden aan de voorzitter de
namen op van die personen, die namens hen het stemrecht uitoefenen.
5. De voorzitter van het bestuur en bij zijn ontstentenis de vice-voorzitter treedt op
als voorzitter der algemene ledenvergadering. Bij ontstentenis van de voorzitter
en de vice-voorzitter van het bestuur worden zij vervangen door het in leeftijd
oudst aanwezige bestuurslid, terwijl bij diens weigering het voorzitterschap wordt
waargenomen door het daaropvolgend in leeftijd oudst aanwezige bestuurslid,
enzovoorts.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17
1. Alle leden, de secretaris/penningmeester (die geen lid is van de vereniging),
ereleden, afdelingsleden en donateurs hebben recht tot bijwoning van de
algemene ledenvergadering.
2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
3. leder lid der vereniging, dat niet geschorst is heeft één stem.
Artikel 18
1. Over alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten een
andere meerderheid is voorgeschreven, wordt in de algemene ledenvergadering
bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist. Stemming over
zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de stemgerechtigde
aanwezigen zich daartegen verzet. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht
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beschouwd. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen.
Voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal
stemmen op zich hebben verenigd.
Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor
herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist,
welke twee personen voor herstemming in aanmerking komen.
Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
2. De secretaris/penningmeester houdt de notulen van de algemene ledenvergadering, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering door de
vergadering moeten worden goedgekeurd. Na verkregen goedkeuring door de
algemene ledenvergadering worden de notulen door de voorzitter en de
secretaris/penningmeester ondertekend.
AFDELINGEN
Artikel 19
1. Ledenondernemingen, aangeslotene bij ledenverenigingen, geassocieerde
leden, aangeslotene bij geassocieerde ledenverenigingen, afdelingsleden en
donateurs, nader te noemen “deelnemers”, kunnen ter behartiging van een
welomschreven belang een afdeling vormen.
2. Naam, werkterrein en werkwijze van een afdeling worden in een
afdelingsreglement, dat de goedkeuring van het bestuur behoeft, vastgelegd.
3. In het in lid 2 bedoelde afdelingsreglement kunnen bepalingen worden
opgenomen omtrent een door de deelnemers te vormen afdelingsbestuur,
financiering van de afdeling, contributieheffing door de afdeling, de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de afdeling, van de deelnemers
van de afdeling en van de vereniging voor handelingen van de afdeling. De
vereniging is, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is geregeld in het in lid 2 bedoelde
afdelingsreglement, verantwoordelijk noch aansprakelijk voor handelingen van
een afdeling.
4. Een afdelingsreglement mag geen bepalingen omvatten, strijdig met de statuten.
GELDMIDDELEN
Artikel 20
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
1. de contributies van de leden en de donaties van de donateurs, welke
overeenkomstig eventuele regels bij huishoudelijk reglement te stellen, jaarlijks
door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld;
2. schenkingen, erfstellingen, legaten, renten van belegde gelden en andere baten.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21
1. De algemene ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast.
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2. Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten welke de verplichtingen
vermelden die de leden tegenover de vereniging hebben, alsmede de wijze
waarop deze worden opgelegd.
3. Tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden
besloten op een algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten
minste drie/vierde der uitgebrachte stemmen. Op de oproepagenda moet de
voorgestelde tekst in extenso vermeld worden.
4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, strijdig met de
statuten.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 22
1. Wijziging van deze statuten vindt plaats, op voorstel van het bestuur of ten
minste tien leden, bij een besluit op een algemene ledenvergadering genomen
met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. Ontbinding der vereniging vindt, op voorstel van het bestuur of ten minste tien
leden, plaats bij een besluit op een daartoe speciaal bijeen geroepen algemene
ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig
is, genomen met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
3. In de gevallen, bedoeld in lid 1 en 2, wordt bij de oproep in extenso vermeld de
tekst van het voorgestelde ontbindingsbesluit.
4. Het besluit tot ontbinding van de vereniging regelt tevens de wijze van liquidatie.
Artikel 23
In alle gevallen, waarin niet door deze statuten, het huishoudelijk reglement of
afdelingsreglement wordt voorzien of waarin geschillen rijzen over de betekenis
ervan, beslist de algemene ledenvergadering.
De comparante is mij, notaris, bekend en haar identiteit is door mij, notaris, aan de
hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te ’s-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer
vermeld.
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparante
heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben
kennis genomen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en met de
inhoud in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris,
ondertekend.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vastgesteld door Algemene Ledenvergadering VNCI in juni 2014.
LEDEN EN DONATEURS
Artikel 1
1.

2.

De aanvrage voor het lidmaatschap, uitgezonderd het erelidmaatschap,
alsmede voor het donateurschap, geschiedt door toezending aan de
secretaris/penningmeester van een door de aanvrager ingevuld en
ondertekend formulier, hem door de secretaris/penningmeester verstrekt.
Geschiedt de aanvrage door een vereniging, dan wordt tevens overlegd
een exemplaar van de Statuten en Reglementen en een volledige
ledenlijst, alsmede een opgave der samenstelling van het bestuur en
eventueel dagelijks bestuur; deze gegevens dienen jaarlijks eventueel te
worden aangevuld en gewijzigd.
Het Bestuur beslist of de aanvrager al of niet wordt toegelaten. Het
Bestuur vergewist zich ervan bij de uiteindelijk beslissing omtrent de
toelating van een lid of de onderneming het Responsible Care
programma van de Vereniging, of een daarmee vergelijkbaar programma
gericht op het permanent verbeteren van de prestaties op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieu en de communicatie daarover,
onderschrijft. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om in het geval van
twijfel een externe toets te gelasten om vast te stellen of de onderneming
zich daadwerkelijk aan het Responsible Care programma van de
Vereniging houdt, respectievelijk of het vergelijkbare programma ook
inderdaad op één lijn te stellen is met het Responsible Care programma
van de Vereniging

Artikel 2
1.

2.

3.

De secretaris/penningmeester verstrekt aan de leden, de donateurs en
buitenstaanders inlichtingen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek,
voor zover deze inlichtingen het doel der vereniging bevorderen.
Indien de secretaris/penningmeester een inlichting weigert, staat de
verzoeker beroep omtrent deze beslissing op het bestuur open.
In geval van twijfel of een aangelegenheid, waarover inlichtingen of
advies aan de secretaris/penningmeester worden gevraagd, met het doel
der vereniging verband houdt, heeft de secretaris/penningmeester het
recht deze aangelegenheid aan het bestuur ter beslissing voor te leggen.
De secretaris/penningmeester stelt vast of al dan niet voor deze
inlichtingen en adviezen kosten moeten worden vergoed en stelt het
bedrag dezer vergoeding vast; de aanvrager heeft in deze het recht van
beroep op het bestuur.

Artikel 3
1.

De leden werken zoveel mogelijk mede tot het verstrekken van die
inlichtingen aan de secretaris/penningmeester welke het bestuur meent
nodig te hebben ter uitvoering van zijn taak.
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2.

Bij het verstrekken van de gevraagde inlichtingen kunnen de leden het
beding maken, dat deze inlichtingen alleen ter kennis mogen komen van
de secretaris/penningmeester en het personeel van het secretariaat.
Het bestuur is in dit geval verplicht het secretariaat geheimhouding op te
leggen, ook tegenover het bestuur zelf.

CONTRIBUTIES
Artikel 4
1.

2.

3.

4.

Leden-ondernemers en leden-verenigingen van de vereniging betalen
een jaarlijkse contributie afhankelijk van de omzet en de loonsom en bij
vooruitbetaling te voldoen.
Voor de vaststelling van de contributie wordt als basis genomen:
- de omzet aan in Nederland zelf-vervaardigde chemische producten in
het tweede jaar voorafgaande aan dat waarover de contributie wordt
geheven
- de loonsom van de in Nederland werkzame werknemers die in de
ruimste zin betrekking hebben op het vervaardigen en verkopen van de
(zelf vervaardigde) chemische producten in het tweede jaar
voorafgaande aan dat waarover de contributie wordt geheven.
Opgave van omzet respectievelijk loonsom kan door het bestuur worden
verlangd onder overlegging van het fiat van de door elke lid-ondernemer
respectievelijk lid-vereniging aangestelde accountant.
De contributie voor leden-ondernemers wordt voor de omzetgrondslag
volgens het principe van een schaal geheven, te weten voor de omzet tot
een bepaald bedrag wordt een vast contributiebedrag geheven. Over de
loonsomgrondslag wordt een vast percentage van de loonsom geheven.
Indien bij een lid-ondernemer de kosten aan emballage-materiaal voor de
producten over welker omzet contributie wordt berekend hoger liggen
dan tien procent van hun omzet mag dit meerdere in mindering worden
gebracht op de omzet voor de berekening van de contributie. Indien
verschillende leden te dezen aanzien in vrijwel dezelfde omstandigheden
verkeren, zal als aftrek gelden de aftrek voor het normaal goed geleide
bedrijf. Van de leden, die deel uitmaken van eenzelfde groepering van
ondernemingen, worden voor het berekenen van de contributie de
omzetten en loonsommen bij elkaar opgeteld en op basis van de
verkregen totaalomzet en totaalloonsom wordt de contributie bepaald.
Het vereiste van de minimum-contributie geldt hierbij alleen voor de
groepering in haar geheel.
Ondernemers, die lid-ondernemer zijn van de vereniging en daarnaast
zijn aangesloten bij een lid-vereniging of meerdere leden-verenigingen,
die ten volle in de contributie bijdraagt/bijdragen volgens artikel 4 lid 1,
hebben het recht de omzet en loonsom, opgegeven aan de
desbetreffende lid-vereniging c.q. leden-verenigingen, in mindering te
brengen op de op te geven omzet en loonsom aan de vereniging.
a. Geassocieerde leden betalen een jaarlijkse contributie, afhankelijk
van de omzet en bij vooruitbetaling te voldoen. Voor de vaststelling
van de contributie wordt als basis genomen de omzet aan in
Nederland gerealiseerde (niet de gefactureerde) verkoop aan
chemische producten met aftrek van die omzet, die geldt als
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5.
6.
7.

8.

contributiebasis voor de belangrijkste met de vereniging gelieerde
leden-verenigingen, in het tweede jaar voorafgaande aan dat
daarover de contributie wordt geheven. Het bestuur stelt vast welke
leden-verenigingen als zodanig worden aangemerkt.
b. De contributie voor geassocieerde leden wordt volgens het principe
van degressie geheven, te weten over de omzet tot een bepaalde
hoogte wordt een vast contributiebedrag betaald en boven die
bepaalde hoogte wordt volgens een vast te stellen schaal een steeds
afnemend vast contributiebedrag betaald.
Geassocieerde leden-verenigingen betalen een jaarlijkse contributie.
Donateurs betalen een jaarlijkse donatie.
Door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden op voorstel van
het bestuur voor het eerstvolgende begrotingsjaar de contributieschaal,
het vaste contributiepercentage over de loonsom, en de minimumcontributie als bedoeld in lid 1, alsmede de contributieschaal voor
geassocieerde leden als bedoeld in lid 4b, de contributie voor
geassocieerde leden-verenigingen als bedoeld in lid 5 en de donatie voor
donateurs als bedoeld in lid 6 vastgesteld.
Aan het bestuur wordt bevoegdheid gelaten in bijzondere gevallen van
de bovengenoemde regelingen af te wijken.

VERGOEDING KOSTEN
Artikel 5
Bestuursleden ontvangen als zodanig geen vergoeding, noch in de vorm van
honorarium, noch in die van vacatiegeld. Zij kunnen de ten behoeve van de
vereniging door hen gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening brengen.
SECRETARIS/PENNINGMEESTER EN SECRETARIAAT
Artikel 6
Het bestuur is gehouden de secretaris/penningmeester en het personeel van het
secretariaat de meest strikte geheimhouding op te leggen omtrent al hetgeen aan
deze personen onder dat voorbehoud wordt medegedeeld, terwijl deze
geheimhoudingsplicht ook bestaat omtrent hetgeen medegedeeld is met de
klaarblijkelijke bedoeling, dat dit niet voor verspreiding in aanmerking komt.
Artikel 7
De secretaris/penningmeester voert het beheer over de geldmiddelen van de
vereniging. Hij int de contributies en andere baten, genoemd in de statuten en het
huishoudelijk reglement. Hij belegt de kassaldi in overleg met het bestuur. Hij is
verantwoording verschuldigd aan het bestuur van het door hem gevoerde beheer.
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CONTRIBUTIEREGELING
DE BASIS VAN DE CONTRIBUTIEBEREKENING
Vastgesteld door Algemene Ledenvergadering VNCI in juni 2014.
Betreffende de contributie van onze vereniging vermeldt het Huishoudelijk
Reglement in artikel 4, dat deze wordt berekend:
-op basis van de omzet in het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de
contributie wordt geheven
en
-de loonsom van de in Nederland werkzame werknemers die in de ruimste zin
betrekking hebben op het vervaardigen en verkopen van de (zelf vervaardigde)
chemische producten conform kolom 14 van de loonstaat (heffingsloon) in het
tweede jaar voorafgaande aan dat waarover de contributie wordt geheven.
Teneinde eenvormigheid in de opvatting van de begrippen omzet en loonsom als
contributiebasis te bereiken, zijn onderstaande regels als aanvulling op, niet als
wijziging van, het Huishoudelijk Reglement gegeven. Deze regels zijn samengesteld
door het secretariaat en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur op 8 mei 2013.
1. Omzet
Onder omzet wordt verstaan de opbrengstwaarde van alle in een kalenderjaar c.q.
boekjaar gefactureerde leveringen van zelfvervaardigde chemische producten. Bij
de vaststelling hiervan wordt het volgende in acht genomen.
Toelichting
Voor geassocieerde leden geldt een afwijkende definitie n.l.: 'De omzet aan in
Nederland gerealiseerde (niet de gefactureerde) verkoop aan chemische producten
met aftrek van die omzet, die geldt als contributiebasis voor de belangrijkste met de
VNCI gelieerde ledenverenigingen.'
Als zodanig zijn aangewezen farmaca, gewasbeschermingsmiddelen, kunststoffen,
desinfectiemiddelen en verfproducten.
2. Leveringen
a. Leveringen binnenland
Bij binnenlandse leveringen aan derden wordt als opbrengstwaarde aangemerkt
tenminste het factuurbedrag (excl. B.T.W.) onder aftrek van de uit de administratie
blijkende vracht- en assurantiekosten.
Toelichting
De uitdrukking tenminste maakt duidelijk, dat geen andere kosten dan de uit de
administratie blijkende vracht- en assurantiekosten van het factuurbedrag mogen
worden afgetrokken. In het factuurbedrag blijven begrepen de berekende
emballagekosten. Onder de opbrengstwaarde te verstaan het totaalbedrag van alle
uitgeschreven facturen, minus het totaalbedrag van alle creditnota's.
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Omzetbonificaties, commissies, rabatvergoedingen, korting voor contante betaling
e.d. mogen worden afgetrokken.
b. Leveringen buitenland
Bij exportleveringen wordt als opbrengstwaarde aangemerkt tenminste het
factuurbedrag - zonodig de in Nederlandse courant geboekte tegenwaarde van het
factuurbedrag - onder aftrek van uit de administratie blijkende vracht- en
assurantiekosten en eventuele invoerrechten in het land van levering.
Toelichting
Het onder sub a. vermelde inzake emballagekosten, omzetbonificaties e.d. geldt ook
voor leveringen naar het buitenland.
c. Interne leveringen binnen het bedrijf
Interne leveringen binnen het bedrijf worden niet tot de omzet gerekend, tenzij het
betreft het beschikken over zelfvervaardigde chemische producten ter verwerking tot
of in goederen, die niet als chemische producten worden aangemerkt; in dit geval
wordt als opbrengstwaarde aangemerkt de interne verrekenprijs.
Toelichting
Men dient niet meer dan eenmaal te betalen over een product, dat bij een lid
verschillende stadia van bewerkingen doorloopt. Soms wordt echter een
zelfvervaardigd chemisch product door het lid verwerkt tot of in goederen, die niet
als chemisch product gelden. Als men hier zou toepassen de regel, dat alleen
leveringen aan derden tot de omzet behoren, zou deze chemische activiteit buiten
de contributie vallen. Vandaar dat men hier de interne levering als omzet dient op te
nemen.
Voor de bepaling van de opbrengstwaarde van de interne levering is
eenvoudigheidshalve de interne verrekenprijs aangehouden, welke uiteraard dient
te omvatten de materiaalkosten vermeerderd met de directe en indirecte
fabricagekosten.
d. Inter-company leveringen
Leveringen van goederen ter verdere be- of verwerking aan lid-zijnde gelieerde
bedrijven gevestigd in Nederland blijven buiten beschouwing, behoudens bij
verwerking door het gelieerde bedrijf tot of in goederen, die niet als chemische
producten worden aangemerkt.
Bij inter-company leveringen aan niet lid-zijnde gelieerde bedrijven worden deze
bedrijven gelijkgesteld aan derden.
Toelichting
Ook bij integratie van bedrijven dient men niet meer dan eenmaal te betalen over
het product in de verschillende stadia van bewerking.
Dit gebeurt immers ook niet als er sprake is van één bedrijf waarin het product de
verschillende stadia van bewerking doorloopt.
De formulering is nu zo gekozen, dat dubbele betaling wordt vermeden zolang
vaststaat, dat het chemisch eindproduct bij één van de geïntegreerde bedrijven in
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de omzet voor de berekening van de contributie verschijnt. Inter-company
leveringen gelden niet voor buitenlandse vestigingen.
e. Leveringen via een verkoopkantoor
Indien men via een verkoopkantoor aan derden levert, wordt de omzet bepaald op
basis van de aan derden berekende bedragen, onverschillig of het verkoopkantoor
al of niet lid of donateur van de vereniging is.
Het bepaalde onder a. en b. heeft ook betrekking op de leveringen via een
verkoopkantoor.
Toelichting
Het is billijk, dat men bij leveringen via een verkoopkantoor niet als opbrengst
aanmerkt de waarde waarvoor aan het verkoopkantoor wordt geleverd, doch de
waarde van de leveringen door het verkoopkantoor, omdat anders het lid, dat zijn
verkoop niet in een apart verkoopkantoor onderbracht meer contributie zou betalen
dan het lid, dat wel zijn verkoop afsplitste.
f. Leveringen via tolling
Indien men tolling activiteiten verricht, wordt de omzet bepaald door de marktwaarde
van de bewerkte grondstoffen op te tellen bij de tolling vergoeding.
Toelichting
De marktwaarde van de bewerkte grondstoffen wordt bepaald op basis van de
jaargemiddelde prijs van de grondstoffen in de vrije markt. Bij het doen van de
omzetopgave geeft men aan binnen welke staffel de omzet valt. Indien de
marktwaarde niet exact is vast te stellen dient men de keuze voor de omzetstaffel
middels een gedegen onderbouwing aannemelijk te maken.
3. Zelfvervaardigd
Als zelfvervaardigd worden mede beschouwd, de producten die in opdracht van het
lid door derden zijn vervaardigd.
Toelichting
Onder zelfvervaardigen dient eveneens verstaan te worden 'mengen en roeren'.
4. Chemische producten (Zie bijlage I)
Toelichting
De bijlage geeft een opsomming aan de hand van de CPA lijst. (Classificatie van
Producten naar Activiteit). De CPA kan gezien worden als de Europese versie van
de door de Verenigde Naties aanbevolen Centrale Productenclassificatie. Op het
niveau van de eerste vier digits is de CPA gelijk aan de NACE/SBI (classificatie van
economische activiteiten). Digit vijf en zes betreffen categorieën resp.
subcategorieën van producten. Met de opsomming wordt een objectief, duidelijk en
gemakkelijk te hanteren en te controleren criterium bereikt. In de opsomming is
opgenomen hetgeen in de loop der jaren in de praktijk van de vereniging werd
beschouwd als te behoren tot de chemische producten. Deze lijst is voor
aanvullingen en veranderingen vatbaar in overleg met het bestuur van de
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vereniging. Leden, die bezwaar hebben tegen één of meer onderdelen worden
uitgenodigd hieromtrent met het secretariaat overleg te plegen, hetwelk de kwestie
ter afhandeling aan het bestuur voorlegt. Een termijn hiervoor is niet gesteld.
5. Omzet kan niet worden bepaald
Indien het voor een onderneming onmogelijk is een berekening te maken van de
omzet, rekening houdend met nauwkeurigheid van de staffels, dan wordt de omzet
bepaald op 40x de loonsom.
6. Opgave van de loonsom
Basis voor de berekening van het tweede element van de VNCI contributie is de
totale loonsom die in Nederland in het betreffende jaar is uitbetaald voor al het voor
de onderneming werkzame personeel in de sector chemie. Onder loonsom wordt
verstaan het loon voor de loonheffing. Het betreft kolom 14 van de loonstaat (loon
voor de loonbelastingen/premie volksverzekeringen).
Evenals bij de omzetopgave dient loonsom van twee jaren tevoren opgegeven te
worden. In de opgave dienen begrepen te zijn alle beloningen, die in de ruimste zin
betrekking hebben op het vervaardigen en verkopen van de zelfvervaardigde
chemische producten, behorend tot de omzet, zoals deze hiervoor is omschreven.
Tot loonsom behoren dan ook zowel de directe lonen en salarissen als de z.g.
indirecte loon- en salarisbedragen, zoals die van de afdelingen directie, receptie,
inkoop, verkoop, administratie, research, energie, intern transport, magazijn,
bewaking, enz.
Indien de in Nederland uitbetaalde loonsom lonen bevat van werknemers die
werkzaam zijn voor het in Nederland gevestigde wereldwijde of Europese
hoofdkantoor of voor de wereldwijde onderzoek & ontwikkelingsafdeling, dan mag
de loonsom worden gecorrigeerd. Deze indirecte loonkosten worden voor een lager
percentage meegenomen in de grondslag.
In de formulering van de uiteindelijke grondslag is het pas “lonend” de loonsom te
corrigeren als de wereldwijde activiteiten significant zijn, dat wil zeggen als deze
activiteiten meer dan 20% van de loonkosten bedragen. De formule luidt:
Grondslag = totale loonsom
óf
Grondslag = 1,2 x (loonsom productie chemie + 10% van restant loonsom).
-waarbij de loonsom voor productie chemie wordt berekend door op de totale
loonsom de loonsom voor een wereldwijd of Europees hoofdkantoor en/of
wereldwijde R&D in mindering te brengen.
-waarbij de restant loonsom bestaat uit de loonsom wereldwijd of Europees
hoofdkantoor en wereldwijde R&D
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Startersregeling
Het is voor start-ups mogelijk om tegen minder zware financiële condities lid te
worden. Bedrijven jonger dan vijf jaar met een omzet tot € 500.000 betalen geen
contributie en bedrijven met een omzet tot € 907.000 betalen een vast bedrag van
€ 688. Bij hogere omzetten bedraagt de contributie de helft van de reguliere
contributie. Bedrijven die onder deze conditie lid worden, verbinden zich om te
participeren in één of meer activiteiten van de VNCI gericht op nieuwe bedrijvigheid
in de sector. Men kan vijf jaar lang gebruik maken van deze regeling. Indien het
bedrijf na aflopen van de 5 jaars periode nog niet het stadium van volwassenheid
heeft bereikt kan de startersregeling met 3 jaar worden verlengd. Dit is in ieder geval
aan de orde als er nog geen (productie) omzet wordt gegenereerd (waar dat wel de
doelstelling van het bedrijf is) of indien er nog geen jaar winst is gemaakt. De
directie van de VNCI beslist over een eventuele verlenging van de startersregeling
en deelt de beargumenteerde beslissing schriftelijk mede.
Donateurs
Het belang van de donateurs wordt gesteld als gering indien de donateur in
Nederland minder dan 150 medewerkers in dienst heeft of indien het geen
industriële activiteiten ontplooit en in Nederland minder dan duizend werknemers in
dienst heeft. Het belang wordt gesteld als hoog indien de donateur in Nederland
industriële activiteiten ontplooit en in Nederland meer dan duizend werknemers in
dienst heeft. In alle andere gevallen wordt het belang gesteld op gemiddeld.
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Bijlage I
Begrenzing chemische industrie met behulp van de CPA
De CPA kan gezien worden als de Europese versie van de door de Verenigde
Naties aanbevolen Centrale Productenclassificatie. Hieronder volgt de begrenzing.
20.11.1
20.11.9
20.12.1
20.12.2
20.12.9
20.13.1
20.13.2
20.13.3
20.13.4
20.13.5
20.13.6
20.13.9
20.14.1
20.14.2
20.14.3
20.14.4
20.14.5
20.14.6
20.14.7
20.14.8
20.14.9
20.15.1
20.15.2
20.15.3
20.15.4
20.15.5
20.15.6
20.15.7
20.15.8
20.15.9
20.16.1

Industriële gassen
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
industriële gassen
Oxiden, peroxiden en hydroxiden
Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; kleuren verfstoffen, n.e.g.
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
kleurstoffen en pigmenten
Verrijkt uranium en plutonium; verarmd uranium en thorium; andere
radioactieve elementen
Chemische elementen, n.e.g.; anorganische zuren en verbindingen
daarvan
Verbindingen van halogenen met metalen; hypochlorieten, chloraten
en perchloraten
Sulfiden, sulfaten; nitraten, fosfaten en carbonaten
Zouten van andere metalen
Andere anorganische chemische basisproducten
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
andere anorganische chemische basisproducten
Koolwaterstoffen en derivaten daarvan
Alcoholen, fenolen en fenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro-,
en nitrosoderivaten daarvan; industriële vetalcoholen
Industriële eenwaardige vetzuren; carbonzuren en derivaten daarvan
Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen
Organische zwavelverbindingen en andere organische verbindingen
van niet-metalen of van metalen; heterocyclische verbindingen, n.e.g.
Ethers, organische peroxiden, epoxiden, acetalen en hemiacetalen;
andere organische verbindingen
Organische chemische basisproducten, n.e.g.
Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, met
uitzondering van tallolie
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
andere organische chemische basisproducten
Salpeterzuur; nitreerzuren; ammoniak
Ammoniumchloride; nitrieten
Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen
Minerale of chemische fosfaatmeststoffen
Minerale of chemische kalimeststoffen
Natriumnitraat
Meststoffen, n.e.g.
Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, n.e.g.
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
meststoffen en stikstofverbindingen
Polymeren van ethyleen, in primaire vormen
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20.16.2
20.16.3

20.16.4
20.16.5
20.16.9
20.17.1
20.17.9
20.20.1

20.20.9
20.30.1
20.30.2
20.30.9
20.41.1
20.41.2
20.41.3
20.41.4
20.41.9
20.42.1
20.42.9
20.51.1
20.51.2
20.51.9
20.52.1
20.52.9
20.53.1
20.53.9

20.59.1

20.59.2
20.59.3
20.59.4
20.59.5
20.59.6

Polymeren van styreen, in primaire vormen
Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in
primaire vormen
Polyacetalen, overige polyethers en epoxyharsen, in primaire vorm;
polycarbonaten, alkydeharsen, polyallylesters en andere polyesters, in
primaire vorm
Andere kunststoffen in primaire vormen; ionenwisselaars
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
kunststoffen in primaire vormen
Synthetische rubber in primaire vormen
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
synthetische rubber in primaire vormen
Pesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de
landbouw
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
pesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de
landbouw
Verf en vernis op basis van polymeren
Andere verf en vernis en soortgelijke producten; verf voor
kunstschilders en drukinkt
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van verf,
vernis en dergelijke, drukinkt en mastiek
Glycerol
Organische tensioactieve producten, andere dan zeep
Zeep, was- en reinigingsmiddelen
Preparaten en was die een welriekende geur verspreiden
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van zeep
en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
Parfums en toiletartikelen
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
parfums en toiletartikelen
Bereide springstoffen; lonten; slaghoedjes en percussiedopjes;
ontstekers; elektrische ontstekingspatronen; vuurwerk
Lucifers
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van kruit
en springstoffen
Lijm
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van lijm
Etherische oliën
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
etherische oliën
Fotografische platen en film, film voor direct-klaar-fotografie;
chemische preparaten en ongemengde producten voor fotografisch
gebruik
Chemisch gewijzigde dierlijke of plantaardige vetten en oliën; mengsels
van dierlijke of plantaardige vetten of oliën, niet geschikt voor
menselijke consumptie
Schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten
Smeermiddelen; additieven; antivriespreparaten
Diverse chemische producten
Gelatine en derivaten daarvan, lactoalbumine daaronder begrepen
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20.59.9
20.60.1
20.60.2
20.60.9
21.10.1

21.10.2

21.10.3
21.10.4
21.10.5
21.10.6
21.10.9
21.20.1
21.20.2
21.20.9

Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
andere chemische producten, n.e.g.
Synthetische vezels
Kunstmatige vezels
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
synthetische en kunstmatige vezels
Salicylzuur, o-acetylsalicylzuur, alsmede zouten en esters daarvan
Lysine, glutaminezuur en zouten daarvan; quaternaire
ammoniumzouten en -hydroxiden; fosfoaminolipiden;
amidoverbindingen alsmede derivaten daarvan; zouten van deze
producten
Lactonen, n.e.g.; heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of
meer stikstofatomen als heteroatoom, met een niet-geanelleerde
pyrazoolring, een pyrimidinering, een piperazinering, een nietgeanelleerde triazinering of een fenothiazinering, niet verder
geanelleerd (gecondenseerd); hydantoïne en derivaten daarvan;
sulfonamidoverbindingen
Suikers, chemisch zuiver, n.e.g., ethers en esters van suikers, alsmede
zouten daarvan, n.e.g.
Provitaminen, vitaminen en hormonen; glucosiden en plantaardige
alkaloïden, alsmede derivaten daarvan; antibiotica
Klieren en andere organen; extracten daarvan en andere menselijke of
dierlijke stoffen, n.e.g.
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
farmaceutische basisproducten
Geneesmiddelen
Andere farmaceutische bereidingen
Uitbestede bewerkingen als onderdeel van de vervaardiging van
farmaceutische bereidingen
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Bijlage II
Contributieschaal ingaande 1 januari 2015
1. Leden
De contributie over de omzet wordt berekend volgens onderstaande schaal:
Omzet
> 1 miljard
> 500 miljoen <1miljard
> 100 miljoen <500 miljoen
> 50 miljoen <100 miljoen
> 10 miljoen <50 miljoen
< 10 miljoen

vaste bijdrage
140.000
80.000
20.000
10.000
5.000
-

De contributie over de loonsom wordt berekend volgens onderstaand percentage:
0,175%
De minimum contributie bedraagt € 2.495.
2. Geassocieerde leden
De contributie over de omzet wordt berekend volgens onderstaande schaal:
Omzet
> 226,890 miljoen
> 136,134 miljoen <226,890 miljoen
> 79,411 miljoen <136,134 miljoen
> 29,496 miljoen <79,411 miljoen
< 29,496 miljoen

vaste bijdrage
19.960
14.970
9.980
4.990
2.495

3. Bijdrage van ledenverenigingen, die niet op basis van omzet en loonsom betalen,
gelijk aan de minimum contributie € 2.495
4. Bijdrage donateurs
De bijdrage wordt berekend volgend onderstaande schaal:
Belang
Gering
Gemiddeld
Hoog

vaste bijdrage
2.495
7.500
15.000
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