REGLEMENT CONTRIBUTIE SPIRITSNL LEDEN
-

-

Smidswater	
  27	
  
2514	
  BW	
  Den	
  Haag	
  
T	
  085-‐2736075	
  
E	
  info@spiritsnl.nl	
  
www.spiritsnl.nl	
  

De Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van Gedistilleerde
Dranken (VIP) is een vereniging van ondernemingen die gedistilleerde dranken
produceren of in Nederland op de markt brengen en die tot doel heeft het behartigen
van de belangen van deze importeurs en producenten in het algemeen en van de leden
van de vereniging in het bijzonder.
De algemene vergadering heeft ter vergadering van 24 maart 2006 besloten een
reglement contributie VIP leden op te stellen, welk reglement in de algemene
vergadering van [16 juni 2006] is goedgekeurd en vastgesteld.
Per 1 januari 2013 zijn de statuten van VIP gewijzigd en is de naam van de vereniging
gewijzigd in SPIRITSNL. De verdere verwijzingen naar de statuten betreft de
statuten die van kracht zijn met in gang van 1 januari 2013.
Op grond artikel 5 is de algemene vergadering bevoegd om reglementen vast te
stellen.

Artikel 1
1. Overeenkomstig artikel 4 lid 1 van de statuten zijn de leden van de SPIRITSNL
gehouden een jaarlijkse bijdrage (contributie) te betalen. De hoogte hiervan wordt
jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De vaststelling van de hoogte van de contributie geschiedt in de regel bij de
vaststelling en goedkeuring van de begroting voor het komende jaar.
Artikel 2
1. De inning van de contributie van de vereniging geschiedt via het secretariaat van
SPIRITSNL.
2. Het secretariaat van SPIRITSNL en de daar werkzame medewerkers zijn verplicht tot
geheimhouding van de aangeleverde gegevens jegens derden, daaronder begrepen
leden van de vereniging, bestuursleden van de SPIRITSNL en niet leden. Onder deze
geheimhoudingplicht vallen niet die personen en/of instellingen die uit de aard van
hun werkzaamheden kennis dienen te nemen van de door de leden verstrekte
gegevens, of die uit hoofde van een publiekrechtelijke bevoegdheid inzage hebben in
de opgaven.
Artikel 3
1. De contributie wordt berekend over de hectoliters ingeslagen grondstoffen,
omgerekend tot een sterkte van 100% vol.,
a. voor ondernemingen waarin uit grondstoffen gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde
dranken worden bereid voor ge- of verbruik in Nederland; en/of,
b. voor ondernemingen waarin anders dan uit grondstoffen gedistilleerde en/of zwak
gedistilleerde dranken worden bereid voor ge- of verbruik in Nederland; en/of
c. voor ondernemingen waarin gedistilleerde drank en/of zwak gedistilleerde dranken
voor de eerste maal beschikbaar komen voor ge- of verbruik in Nederland.
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d. Geen contributie is verschuldigd indien de gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde
dranken al eerder aan een contributieverplichting van SPIRITSNL onderhevig zijn
geweest.
2. Onder grondstoffen wordt verstaan ethylalcohol- en distillaat uit landbouwproducten
overeenkomstig Verordening EG 110/2008 van het EUROPEES PARLEMENT en de
RAAD van 15 januari 2008.
Toelichting;
De contributie is verschuldigd over drank DIE TEN BEHOEVE VAN DE Nederlandse markt
is bereid of geïmporteerd. Niet van belang is het fiscale regime waaronder een product is
bereid of ingevoerd en/of de levering aan derden/afnemers. Voor het verschuldigd zijn van de
contributie is van belang het in het economische verkeer gebracht zijn van de drank; doorvoer
waarbij de drank niet fysiek binnen Nederland wordt gebracht is uitgesloten van contributie.
Artikel 4
1. Bepalend voor het verschuldigd zijn van contributie is de verplichting tot afdracht van
contributie zoals vastgesteld door het secretariaat van SPIRITSNL op basis van de
opgegeven opgaaf van de volumes aan hectoliters pure alcohol over een kalenderjaar.
De contributie is verschuldigd achteraf over een begrotingsjaar.
2. De verschuldigde contributiebijdrage per kalenderjaar wordt vastgesteld aan de hand
van een accountantsverklaring die vereist is voor de vaststelling van het volume
hectoliters pure alcohol omgerekend naar 100% vol..
3. Teruggave van teveel afgedragen contributie is alleen mogelijk indien het
onverschuldigd zijn van de contributie ter zake is komen vast te staan aan de hand van
een accountantsverklaring.
4. Een gemotiveerd en voorzover nodig met bewijsmiddelen onderbouwd verzoek tot
teruggave van contributie wordt gericht aan de directeur van SPIRITSNL, die het
verzoek op de eerst volgende algemene vergadering zal voorleggen.
5. een verzoek tot teruggave van contributie wegens onvolledige opgave verjaart na
verloop van 3 kalenderjaren, na afloop van het kalenderjaar waarover teruggave wordt
gevraagd.
Artikel 5
In alle kwesties waar dit reglement niet in voorziet beslist de algemene vergadering.
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