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NRK-BOUW CONTRIBUTIE 2012  
 

NRK-Bouwplatform kent drie soorten leden: 

a. Directe leden 

b. Indirecte leden 

c. Verenigingsleden 

 

a. Directe leden-ondernemingen 

Deze leden zijn alleen lid van NRK-Bouw.  

Zij betalen contributie aan NRK-Bouw die is opgebouwd uit twee componenten: 

- Contributie NRK-Bouw op basis van de omzet rubber en/of kunststofproducten op de 

Nederlandse bouwmarkt. 

- Bijdrage/contributie Federatie NRK: conform de contributieregekling NRK.  

 

b. Indirecte leden-ondernemingen 

Deze bedrijven zijn ook lid van andere branches binnen de Federatie NRK en betalen via 

die branche hun contributie aan de Federatie. De contributie aan het NRK-

Bouwbouwplatform bestaat alleen uit de eerste component: de contributie op basis van 

de omzet rubber en/of kunststof producten op Nederlandse bouwmarkt. 

 

c. Verenigingsleden 
Verenigingsleden zijn bij de NRK aangesloten verenigingen of secties, waarvan de 

individuele leden zijn aangesloten bij de NRK. 

Deze verenigingen betalen, afhankelijk van hun grootte en het aantal verenigingen, 

gezamenlijk minimaal de contributie voor aansluiting bij de NVTB. De minimale 

contributie bedraagt € 3.000 

 

 

Omzet tot: 
(€ x 1.000.000) 

leden (€.) 

2,25 779 

4,50 1363 

6,75 2138 

9,00 2721 

11,25 3501 

13,50 3888 

De minimumcontributie NRK Bouw voor een lid bedraagt € 779,- 

Daarnaast is er nog de (minimum)afdracht aan de NRK. 
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Contributieregeling NRK 2012 
 

Grondslag voor de NRK-contributie 
De grondslag voor de contributie is de omzet (productie en handel) van alle kunststof- 

en rubberproducten in Nederland. De maximale omzet waarover de afdracht aan de NRK 

wordt berekend bedraagt € 50 miljoen. Bij bedrijven en concerns, die zowel produceren 

als handelen, wordt de contributie eerst berekend over de productieomzet en daarna 

over de omzet handel (samen tot maximaal € 50 miljoen omzet). 

 

Tarief NRK 
 
Gewone leden: 

1. Producenten betalen € 250 per miljoen omzet met een minimum van € 250 en een 

maximum van € 12.500. 

2. Handelaren betalen € 62,50 per miljoen omzet met een minimum van € 125 en een 

maximum van € 3.125. 

 

De bij de NRK aangesloten gewone leden, die geen lid zijn van een bij de NRK toegelaten 

branchevereniging of sectie, betalen een basiscontributie van € 250 plus het NRK-tarief 

voor gewone leden. De minimum en maximumcontributie wordt met € 250,- verhoogd. 

 

Buitengewone leden: 

De minimumafdracht aan de NRK bedraagt voor buitengewone leden: 

€ 250 indien het aantal medewerkers in dienst minder dan 10 is. 

€ 500 indien het aantal medewerkers in dienst 10 of meer is. 

 

Concernregeling NRK: 

Bedrijven, die NRK lid zijn en tot één concern behoren, mogen hun omzetten bij elkaar 

optellen en elimineren voor intercompany-omzetten aan deze concernbedrijven. 

De aan de NRK af te dragen contributie bestaat uit het tarief voor gewone leden plus, 

vanaf het tweede concernbedrijf, een bijdrage van € 250,- voor ieder productiebedrijf en 

€ 125 voor ieder handelsbedrijf dat onder de concernregeling NRK valt. Om van deze 

regeling gebruik te kunnen maken moet het concern schriftelijk een beroep doen op de 

concernregeling en van alle lidbedrijven volledige omzetinformatie aanleveren. 
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Toelichting begrip “omzet” 
 

De "omzet" van een lidonderneming wordt volgens de volgende criteria vastgesteld: 

 

1. Omzetbegrip NRK Bouw: 
a. Onder productie wordt verstaan de omzet verkregen uit de verkoop van in 

Nederland door het lid vervaardigde en/of bewerkte rubber- , lijm- en 

kunststofproducten, -grondstoffen, -additieven en -halffabrikaten. 

b. Onder handel wordt verstaan de omzet verkregen uit de verkoop in Nederland 

van door derden vervaardigde kunststof en rubberproducten, -grondstoffen,  

-additieven en -halffabrikaten. In de recyclingbranche wordt bij transito (= 

doorlevering zonder verdere bewerking of dienstverlening) alleen de 

gerealiseerde commissie meegeteld. 

 

2. Indien tevens sprake is van het vervaardigen van samengestelde (eind)producten dan 

geldt in dit geval als omzet de omzetwaarde van de rubber- en kunststofcomponenten.  

Ver(be)werkende bedrijven mogen voor de opgave van het omzetbedrag aftrekken de 

omzet van montagewerk, alsmede de omzetwaarde van ingekochte 

componenten/constructies, zoals staalconstructies en electro-mechanische onderdelen. 

 

3. Indien van een lidonderneming of concern geen omzetopgave wordt ontvangen, zal als 

jaaromzet voor dat lid gelden de laatst bekende jaarlijkse omzet plus een verhoging 

van 10% voor ieder jaar dat geen opgave is ontvangen. 

 

 


