nvtz

toezichthouders in zorg & welzijn

Contributiereglement
Tarieven contributie 2021

Voor 2021 hanteert de NVTZ volgende bedragen en regels voor de contributie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn zoals gesteld in het voorstel tot contributiewijziging, goedgekeurd
tijdens ALV 41 van 10 november 2016 en de goedkeuring van de begroting 2021, vastgesteld in ALV 49 van
19 november 2020

Lidmaatschappen voor raden van toezicht
Instaplidmaatschap (1 jaar)
Raadlidmaatschap (afhankelijk van de omzet van
de organisatie)
1. Instellingen met een omzet tot 1 miljoen euro
2. Instellingen met een omzet van 1 - 3 miljoen
euro
3. Instellingen met een omzet van 3 - 10 miljoen
euro
4. Instellingen met een omzet van 10 - 105
miljoen euro
5. Instellingen met een omzet vanaf 105 miljoen
euro
Administratief lidmaatschap
Lidmaatschappen voor personen
Bijzonder lidmaatschap
Erelid

Contributie per jaar
€ 200,-

€ 500,€ 700,€ 1300,€ 1500,€ 1700,€ 400,€ 200,-

Tabel 1. Overzicht lidmaatschappen en tarieven

Instaplidmaatschap (termijn: 12 maanden)

Het instaplidmaatschap is voor startende zorgorganisaties met een WTZi-erkenning. Het lidmaatschap gaat
in per de 1e van de maand na de aanmelding. Het nieuwe lid ontvangt een factuur voor 12 maanden.
Na 12 maanden wordt het instaplidmaatschap beëindigd. Het instaplidmaatschap wordt op verzoek van het
lid omgezet in een raadslidmaatschap.
Indien het instaplidmaatschap gedurende het jaar wordt omgezet in een raadslidmaatschap dan loopt het
raadslidmaatschap tot 31 december van het betreffende jaar. De contributie voor het raadslidmaatschap
wordt evenredig voor de rest van het jaar berekend.
Het tarief voor 12 maanden bedraagt: € 200,- voor de hele raad van toezicht.

Raadslidmaatschap (termijn: onbepaald)

Het raadslidmaatschap voor raden van toezicht van zorgorganisaties loopt jaarlijks van 1 januari tot 31 december en wordt automatisch verlengd.
Indien het raadslidmaatschap in de loop van een jaar in gaat (voortzetting na een instaplidmaatschap, of
aanmelding) dan loopt het raadslidmaatschap tot 31 december van het betreffende jaar en wordt de contributie evenredig berekend. Vervolgens wordt het lidmaatschap jaarlijks automatisch verlengd.
De jaartarieven voor het raadslidmaatschap zijn in tabel 1 weergegeven.

De contributie voor het raadslidmaatschap wordt als volgt berekend:
• Grondslag voor de jaarlijkse contributieberekening is de hoogte van de totale
jaaromzet van de instelling.
• Ter bepaling van de hoogte van de totale jaaromzet van enig jaar wordt de
dataset van VWS van het lopende jaar-2 geraadpleegd om de tariefgroep
voor het raadslidmaatschap vast te stellen. In het geval dat het lid niet in
deze lijst vermeld staat, wordt aan het lid gevraagd de totale jaaromzet
van het lopend boekjaar-2 dan wel de omzet uit de meest recente
jaarrekening door te geven, onder begeleiding van de jaarrekening. Voor de
contributieberekening voor 2021 betekent dit dat de totale jaaromzet van 2019 het uitgangspunt is.
• In het geval dat een lid de omzetgegevens of de jaarrekening niet voor 1 maart van het lopend jaar heeft
doorgeven dan wordt het lid in het meest voorkomende tarief ingedeeld: Instellingen met omzet ≥10 mln
< 105 mln (€ 1500,- per jaar). Tenzij het lid in het voorafgaande jaar reeds in tariefgroep ‘5. Instellingen
met omzet ≥ 105 mln’ was ingedeeld, dan blijft de tariefgroep ongewijzigd.

Administratief lidmaatschap (termijn: onbepaald)

Met dit lidmaatschap hebben raden van toezicht de mogelijkheid om administratief lid te worden en aan het
programma Goed Toezicht van de NVTZ deel te nemen. Deze raden van toezicht hebben geen stemrecht.
Het administratief lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 januari tot 31 december en wordt automatisch verlengd.
Indien het administratief lidmaatschap in de loop van een jaar in gaat dan loopt het lidmaatschap tot 31
december van het betreffende jaar en zal de contributie evenredig berekend worden. Vervolgens wordt het
lidmaatschap jaarlijks automatisch verlengd.
Het tarief voor 12 maanden bedraagt: € 400,- voor de hele raad van toezicht.

Bijzonder lidmaatschap (termijn: onbepaald)

Personen die geen toezichthouder zijn, maar die grote affiniteit hebben met toezicht in de zorg en
gebruik willen maken van de informatie en kennis van de NVTZ kunnen gebruik maken van het bijzonder
lidmaatschap. Dit lidmaatschap is in 2020 in het leven geroepen voor onder andere:
• Oud deelnemers van de NVTZ-leergang ‘Oriëntatiesessie voor aankomende toezichthouders’
• Docenten van de NVTZ-Academie
• Leden van NVTZ-commissies
Personen die gebruik maken van dit lidmaatschap hebben stemrecht. En hebben de mogelijkheid om deel te
nemen aan ledenbijeenkomsten, indien daar ruimte voor is. Daarnaast is het mogelijk een aantal leergangen
te volgen.
Het bijzonder lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 januari tot 31 december en wordt automatisch verlengd.
Indien het bijzonder lidmaatschap in de loop van een jaar in gaat dan loopt het lidmaatschap tot 31
december van het betreffende jaar en zal de contributie evenredig berekend worden. Vervolgens wordt het
lidmaatschap jaarlijks automatisch verlengd.
Het tarief voor 12 maanden bedraagt: € 200,- per persoon.

Erelid (termijn: onbepaald)

Personen die zich voor de vereniging of de zorg verdienstelijk hebben gemaakt kunnen tot erelid benoemd
worden. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Lidmaatschap beëindigen

Opzegging van het raadslidmaatschap of administratief lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende
jaar te geschieden door de raad van toezicht om het lidmaatschap per 1 januari van het volgend jaar te
beëindigen.
Het bijzonder lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar door de persoon die dit
lidmaatschap is aangegaan opgezegd te worden om het lidmaatschap per 1 januari van het volgend jaar te
beëindigen.
Indien in de loop van een jaar het lidmaatschap beëindigd worden, vindt er geen restitutie van
contributiebedragen plaats.

Lidmaatschap beëindigen door de vereniging

Op grond van de statuten van de NVTZ kan de vereniging schriftelijk het
lidmaatschap van een lid tegen het einde van een boekjaar beëindigen.
In de statuten wordt ook een aantal redenen vermeldt waardoor onmiddellijke
opzegging door de vereniging mogelijk is. Een voorbeeld daarvan is het
(herhaaldelijk) niet betalen van de contributie. Op 23 maart 2021 heeft het
bestuur van de NVTZ besloten de besluitvorming met betrekking tot het
beëindigen van een lidmaatschap door de vereniging te mandateren aan de
directie van de NVTZ, onder voorwaarde dat het bestuur geïnformeerd wordt.

Fusies

In geval van een fusie van twee leden van de NVTZ is het proces als volgt:
• Uitschrijving van de beide fusie instellingen vindt plaats op het moment van fusie;
• De nieuwe instelling wordt op die datum ingevoerd als lid van de NVTZ, zonder dat daar kosten aan
verbonden zijn voor het lopende jaar;
• Er vindt geen restitutie van contributie plaats n.a.v. de uitschrijving van de beide fusiestichtingen;
• Met ingang van het nieuwe jaar gaat het reguliere tarief in voor de nieuwe organisatie.

Faillissement

In geval van een faillissement van een lid van de NVTZ is het proces als volgt:
• Uitschrijving van de organisatie vindt plaats op het moment van faillissement;
• Er vindt geen restitutie van contributie plaats n.a.v. de uitschrijving van de organisatie.

Overige bepalingen

De directie van de NVTZ heeft de beschikking om op grond van uitzonderlijke redenen (bijv. financiële nood
bij een organisatie) uitzonderingen te maken op het contributiereglement.
De statuten van de NVTZ zijn van toepassing op het lidmaatschap.

