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NVG Contributieregeling 2023 

Lidmaatschapsvormen en partnervormen:  

NVG heeft 3 mogelijke lidmaatschapsvormen met bijbehorende tarieven:  

1. Mogelijkheid A: Volledig lidmaatschap zonder exportondersteuning  

2. Mogelijkheid B: Volledig lidmaatschap met exportondersteuning  

3. Mogelijkheid C: Proeflidmaatschap  

NVG heeft 2 mogelijke partnervormen: 

1. Mogelijkheid D: Specifiek exportlidmaatschap  

2. Mogelijkheid E: Kennispartnerschap 

Hieronder vind je de berekeningen van de verschillende contributies per 

lidmaatschapsvorm. 

A. Contributieberekening volledig lidmaatschap NVG  

De contributie wordt in twee gedeeltes vastgesteld: 

• Een gedeelte dat voor alle leden gelijk is; 

• Een variabele gedeelte, gebaseerd op de gerealiseerde omzet van elk lid in een 

gegeven jaar. 

 

Voorbeeld: 

Elk jaar keurt de Algemene Vergadering de verenigingsbegroting goed voor  

het jaar daarop. Laten we aannemen dat het verenigingsbudget voor een bepaald jaar  

€ 326.500,- bedraagt. 

 

Hiervan wordt 22,5% (€ 73.463) op gelijke basis over alle leden verdeeld.  

De overige 77,5% (€ 253.037) wordt verdeeld over alle leden op basis van hun aandeel 

in de gezamenlijke omzet van alle leden. 

  

Het vaste deel € 73.463 (22,5%) wordt gedeeld door het totaal aantal leden. Als in dat 

gegeven jaar NVG 24 leden heeft, dan wordt dit bedrag € 3061 per NVG-lid 

  

Het omzet gerelateerde deel wordt als volgt berekend. Eerst wordt gekeken (in %) wat 

het aandeel van een gegeven lid is versus de totale Nederlandse omzet (in voorgaande 

jaren was de totale omzet van alle NVG leden rond € 490.000.000).   

Dit percentage wordt gebruikt voor het berekenen van het variabel gedeelte. Stel dat de  

uitkomst voor lid ‘X’ 2% is, dan betaalt lid ‘X’ voor het variabele gedeelte:  

2% van € 253.037,- =  € 5.061.  

 

Het totaal contributiebedrag voor lid ‘X’ (vast en variabel samen) komt uit op 

€ 8.122 

De contributie kent in ieder geval een minimum van € 5.000,-.  
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B. Contributieberekening volledig lidmaatschap NVG met 

exportondersteuning  

De bijdrage voor deze lidmaatschapsvorm bestaat uit:  

• De basiscontributie, zoals ook in bovenstaand (bij mogelijkheid A) rekenvoorbeeld  

• De bijdrage voor de exportdienstverlening volgens de volgende staffel  

Exportstaffel**:  

• Instap fee (geëxporteerd tonnage derde landen = 0 en/of aantal exportcertificaten 

derde landen is 0): € 850,-   

• Small user (geëxporteerd kg derde landen > 0 en ≤ 500.000 en/of aantal 

exportcertificaten derde landen is > 0 en ≤ 50): € 1.500 

• Medium user (geëxporteerd kg derde landen > 500.000 en ≤ 5.000.000 en/of 

aantal exportcertificaten derde landen is > 50 en ≤ 500): € 3.000 

• Large user (geëxporteerd kg derde landen > 5.000.000 en/of aantal 

exportcertificaten derde landen is > 500): € 6.900 

 

C. Proeflidmaatschap NVG  

Voor bedrijven die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel als producent of  

distributeur van huisdiervoeding in Nederland, maar de stap naar een volledig  

lidmaatschap nog te groot vinden, heeft NVG een vierde mogelijkheid:  

het NVG Proeflidmaatschap.   

 

Het aangaan van een proeflidmaatschap geeft toegang tot de Algemene  

Ledenvergadering (maar geen stemrecht), de Technische Werkgroep en Klankbordgroep  

Communicatie. Verder hebben proefleden toegang tot informatie van de NVG en haar  

Europese koepelorganisatie FEDIAF.  

 

De contributie voor een proeflidmaatschap is € 2625,- voor 12 maanden en  

wordt niet (deels) gerestitueerd bij vervroegd uittreden. De contributiebijdrage dient  

binnen 30 dagen, na begin van het proeflidmaatschap, betaald te worden. De  

Voorwaarden Proeflidmaatschap NVG zijn bij het NVG secretariaat info@nvg-

diervoeding.nl op te vragen. 
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D. Contributieberekening specifiek exportlidmaatschap NVG  

De contributie voor een specifiek exportlidmaatschap bestaat uit een  

jaarlijkse basisbijdrage van € 2.625,- voor algemene en administratieve zaken, plus de  

jaarlijkse bijdrage volgens de onderstaande exportstaffel met vastgestelde tarieven voor  

2022.  

Exportstaffel**:  

• Instap fee (geëxporteerd tonnage derde landen = 0 en/of aantal exportcertificaten 

derde landen is 0): € 850,-   

• Small user (geëxporteerd kg derde landen > 0 en ≤ 500.000 en/of aantal 

exportcertificaten derde landen is > 0 en ≤ 50): € 1.500 

• Medium user (geëxporteerd kg derde landen > 500.000 en ≤ 5.000.000 en/of 

aantal exportcertificaten derde landen is > 50 en ≤ 500): € 3.000 

• Large user (geëxporteerd kg derde landen > 5.000.000 en/of aantal 

exportcertificaten derde landen is > 500): € 6.900 

 

E. Kennispartnerschap NVG 

 

De jaarlijkse bijdrage voor een Kennispartnerschap bedraagt € 2.625,-. 

Toegankelijk voor: bedrijven die zelf geen huisdiervoeding op de markt brengen, maar 

wel gelieerd zijn aan de petfood sector door bijv. producten of technieken te leveren aan 

fabrikanten van huisdiervoeding. 

 

 


