Huishoudelijk reglement ter jaarlijkse vaststelling van de contributie COV

Artikel 1 Definities
Lid
Een bedrijf met een of meerdere productielocaties waar vlees van alle diersoorten met
uitzondering van wild en gevogelte wordt geproduceerd en/of verwerkt en/of voorverpakt
en die onder de werkingssfeer van de cao voor de vleessector valt.
Indien een bedrijf in juridische zin onderdeel uitmaakt van een concern, dan zijn alle
moeder-, dochter- en zusterondernemingen binnen dit concern die voldoen aan de
bovengenoemde voorwaarden automatisch ook lid.
Handelsbedrijf
Een gewoon lid van de COV, niet zijnde een vleesverwerkend bedrijf zonder eigen productie
of verwerking.
Inleenbedrijf en uitzendbedrijf in de sector
Het bedrijf dat volgens artikel 1b lid 2 of 3 van de cao voor de vleessector onder de
werkingssfeer valt, welke lid is van de COV.
Aspirant lid
Het bedrijf dat eenmalig gebruik maakt van een kennismakingsjaar inzake het lidmaatschap
van de COV. Het bedrijf heeft in dat jaar dezelfde rechten als een gewoon lid, maar betaalt
daarvoor een beperkte vergoeding van 50% van de normale contributie. Een bedrijf kan
maximaal één jaar de status van aspirant lid hebben, waarna het aspirant lidmaatschap
automatisch omgezet wordt in een volwaardig lidmaatschap. Wanneer een aspirant lid geen
volwaardig lid wil worden, dient het aspirant lidmaatschap met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden, schriftelijk opgezegd te worden. Een bedrijf dat ooit eerder
zelf of via een van zijn rechtsvoorgangers lid is geweest van de COV, komt niet in
aanmerking voor het aspirant lidmaatschap.
Geassocieerd lid
Een bedrijf of vereniging van bedrijven die niet voldoen aan de hierboven genoemde criteria
voor het lidmaatschap maar actief is in een van de aan de vleessector aanpalende sectoren
en gebruik wenst te maken van diensten van de COV.
Bedrijfsprofiel
Een aantal door COV vast te stellen specifieke kenmerken van een lid of geassocieerd lid. Via
het bedrijfsprofiel wordt vastgelegd of het lid of geassocieerd lid wel of geen
slachtactiviteiten uitvoert en of het wel of niet vlees internationaal (buiten de EU) verkrijgt
of afzet.
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Omzet
De geconsolideerde omzet van het bedrijf (exclusief intercompany omzet) gerealiseerd met
de in Nederland gevestigde productielocatie(s), inclusief alle locaties van de eventuele
moeder-, dochter- en zusterondernemingen.
Hierbij mag in mindering worden gebracht de omzet die niet gerelateerd is aan vlees, zoals
bijvoorbeeld (levende) handel, vleeswaren en bacon. Daarbij dient wel de levering
(intercompany omzet) van vlees ter productie van de vleeswaren en bacon als omzet
aangemerkt te worden.
Consumentenleveringen worden ook als omzet aangemerkt. Bij levering aan de consument
via eigen gelegenheid (eigen slagerij) mag die omzet in mindering gebracht worden op de
totale omzet.
Omzetopgave
Een jaarlijks op verzoek van de COV door een lid of geassocieerd lid te verstrekken opgave
van de gerealiseerde omzet in het jaar ervoor. Tenminste eenmaal per drie jaar dient het
bedrijf deze opgave door een onafhankelijke, certificeringsbevoegde accountant voor
akkoord te laten ondertekenen.
Contributietarief
Het jaarlijks door de voorzitter van de COV vastgestelde (kostendekkende) tarief.
Contributiegrondslag
Dat is de omzet vermenigvuldigd met het contributietarief.
Factor
Het percentage waarmee de contributiegrondslag overeenkomstig onderstaande tabel
vermenigvuldigd wordt op grond van het bedrijfsprofiel van een lid of geassocieerd lid.
Basis*
Slacht
ja
nee
ja
ja
ja
nee
ja
ja
*geldt voor ieder lid en geassocieerd lid

Internationaal
nee
nee
ja
ja

Factor
50%
75%
75%
100%

Contributie
De jaarlijkse bijdrage van een lid of geassocieerd lid voor het lidmaatschap van de COV.
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Artikel 2 Contributie
2.1 Ieder lid of geassocieerd lid van de COV is jaarlijks contributie verschuldigd. De
berekening en vaststelling van de contributie geschiedt jaarlijks aan de hand van de
regels van dit huishoudelijke reglement.
2.2 De contributie wordt berekend door de omzet in het voorgaande jaar te
vermenigvuldigen met het door de voorzitter van de COV vastgestelde
contributietarief. De aldus verkregen contributiegrondslag wordt vermenigvuldigd met
de voor het betreffende lid of geassocieerd lid van toepassing zijnde factor.
2.3 Indien de omzetopgave niet tijdig is ingediend, wordt een herinnering gestuurd. Indien
de omzetopgave niet uiterlijk op 15 juli van het lopende jaar is ontvangen, of indien de
gevraagde accountantsverklaring niet wordt verstrekt, ontvangt het bedrijf een
schriftelijke ingebrekestelling.
2.4 Indien de omzetopgave ook uiterlijk twee weken na de schriftelijke ingebrekestelling
nog niet is ontvangen of er een omzetopgave is ingediend zonder
accountantsverklaring zal de omzet ambtshalve door de voorzitter worden vastgesteld.

Artikel 3 Vaststelling contributie
3.1 Ieder lid of geassocieerd lid is een forfaitair bedrag verschuldigd van: € 2.860,00.
3.2 Indien de omzet lager is dan € 400.000.000 wordt de contributie als volgt berekend:
€ 2.860,00 + (0,0215%*omzet*factor).
3.3 Indien de omzet hoger is dan € 400.000.000 geldt: € 2.860,00 + (€ 86.000 +
(0,0154%*(omzet -/- 400.000.000))*factor).
3.4 De contributie van handelsbedrijven is gelijk aan de forfaitaire basiscontributie
genoemd in lid 1 van dit artikel.
3.5 De contributie van inleen- en uitzendbedrijven bedraagt € 550,00 per jaar.

Artikel 4 Voorschot en definitieve vaststelling contributie
4.1 Uiterlijk in maart worden de voorschotnota’s verstuurd. Deze nota’s bedragen 50% van
de in het voorgaande jaar door het gewone lid betaalde contributie. Indien de
contributie nog niet (volledig) is betaald, wordt het voorschot door de voorzitter
ambtshalve vastgelegd.
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4.2 Uiterlijk in september worden de definitieve contributienota’s verstuurd. Wanneer
deze datum echter vanwege onvoorziene bijzondere omstandigheden niet haalbaar is,
kunnen de nota’s op een later moment verstuurd worden.

Artikel 5 Incassoprocedure
5.1 Voor zowel de voorschotnota’s als de definitieve nota’s geldt een betalingstermijn van
30 dagen. Indien de nota na het verstrijken van deze termijn niet is betaald, wordt een
eerste herinnering gestuurd. Wanneer de vordering vervolgens niet binnen 21 dagen
betaald is, wordt een tweede herinnering verstuurd.
5.2 Indien de nota niet binnen 10 dagen na verzending van de tweede herinnering is
betaald, wordt de vordering na overleg met de voorzitter overgedragen aan een
incassobureau. De daaraan verbonden kosten, alsmede de wettelijke rente komen ten
laste van de debiteur.

Artikel 6 Contributiekorting
Het bestuur kan besluiten om in enig jaar een contributiekorting te verlenen op de in dat
jaar verschuldigde contributie. Indien de opgelegde contributie van enig jaar nog niet
volledig is betaald, wordt een eventueel verstrekte korting hiermee verrekend.
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Schematische weergave contributieregeling
Leden en geassocieerde leden

Basiscontributie (€ 2.860)

+

Omzet < € 400 miljoen

+

Omzet vanaf € 400
miljoen

X

X

Tarief 0,0215%

Tarief 0,0154%

=
Contributiegrondslag

X
Factor

Basis* (50%)

Slachtactiviteiten
(25%)

Internationaal
(25%)

*verplicht voor leden en geassocieerde leden
=
Contributie

*verplit voor leden en geassocieerde leden
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