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Bijdragenbesluit 2021
Inleiding
Stichting Groenkeur verplicht zichzelf dit Bijdragenbesluit openbaar te maken.
Dit besluit is vastgesteld door het bestuur van Stichting Groenkeur op vier
december 2020. Wegens de groei van het aantal deelnemers en de positieve
resultaten heeft het bestuur besloten de tarieven voor de bedrijfscertificaten
aanzienlijk te verlagen.
Vanaf de ingangsdatum 1 januari 2021 komen eerdere uitgaven van het
Bijdragenbesluit te vervallen.
Ingangsdatum 1 januari 2021

Bijdragenbesluit
1 | Bijdrage per certificatie instelling
Te voldoen door de certificatie instelling.
€ 1.700

Jaarlijkse vaste bijdrage per Certificatie Instelling
2 | Entreebijdrage
Te voldoen door een nieuwe toetreder

€ 0,-

Eenmalige entreebijdrage per deelnemer is
opgeschort

3 | Afdrachten per bedrijfscertificaat (Categorie a, b en c, zie huishoudelijk
reglement Groenkeur artikel 4)
De afdrachten worden geïnd via de Certificerende Instelling. Deelnemers
ontvangen hiervoor een factuur van de Certificerende Instelling. Aan alle
deelnemers die op 1 januari in het bezit zijn van een geldig certificaat wordt
afdracht geheven. Er vindt geen creditering plaats bij opzegging/intrekken van
certificaten in het lopende kalenderjaar.
Over nieuwe certificaten in de loop van het jaar wordt naar rato van het aantal
resterende maanden afdracht geheven, ook dat gaat via de Certificerende
Instelling.
Jaarlijkse afdracht per bedrijfscertificaat per schema*

€ 995,-

Jaarlijkse afdracht per extra bijschrijving per certificaat**

€ 75,-

Kleurkeur***
€ 275,* Het certificaat wordt afgegeven op naam van de hoofdvestiging
** Per certificaat is voor elke bijschrijving (extra vestigingen en/of extra
naamsvermelding) die bij de hoofdvestiging op het certificaat is vermeld
afdracht verschuldigd. Voor bedrijven met meer dan 9 bijschrijvingen zijn
maatwerktarieven van toepassing.
*** Van elke Kleurkeur deelnemer draagt Stichting Groenkeur € 75,- af aan de
Vlinderstichting.
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Bijdragenbesluit 2021
4 | Afdrachten per productcertificaat (Categorie d, zie huishoudelijk
reglement Groenkeur artikel 4)
De samenvoeging per 1 januari 2019 van het keurmerk Duurzame
Boomkwekerijproducten van Stichting Groenkeur en SMK in het schema On the
Way to Planet Proof leidt niet tot extra kosten voor de deelnemer bij Stichting
Groenkeur. De aanmeldkosten en jaarlijkse bijdrage voor het gebruik van het
Groenkeur certificaat worden al voldaan via de bijdrage aan SMK.
5 | Afdrachten per persoonscertificaat (Categorie e, zie huishoudelijk
reglement Groenkeur artikel 4)
Te voldoen via de exameninstelling.
BVC**
Afdracht per certificaat*

€ 77,-

D&G***

VWOH

€ 77,-

€ 77,-

Afdracht per hercertificaat****
€ 35,€ 35,€ 35,* De afdracht is eenmalig verschuldigd, bij het uitgegeven van het
persoonscertificaat
** Per nieuw certificaat Boom Veiligheid Controleur wordt € 25,- afgedragen
aan het platform boomspecialisten van de VHG.
*** Voor de afdracht aan Groenkeur geldt een staffeltarief met een maximum
van € 77,**** De afdracht is bij elke verlenging van een persoonscertificaat
verschuldigd (bij hercertificatie)
6 | Betaling
1. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
2. De bedragen in dit Bijdragenbesluit kunnen de jaarlijkse aanpassingen van de
loonindex uit de CAO hoveniers volgen, waarbij wordt opgemerkt dat de
percentages een toepassing kennen met een vertraging van een kalenderjaar.
Voor de berekening van de bijdrage 2021 heeft Stichting Groenkeur geen
indexatie toegepast op de persoonscertificaten. Voor de bedrijfscertificaten is
een verlaging van toepassing
3. De betalingstermijn voor facturen bedraagt dertig (30) dagen. Na 30 dagen
wordt wettelijke rente in rekening gebracht.
4. Indien facturen na zestig (60) dagen nog niet zijn voldaan worden deze ter
invordering uit handen gegeven.
5. Alle kosten die voortvloeien uit incasso (gerechtelijke en niet-gerechtelijk) zijn
voor rekening van de in gebreke zijnde partij.
Bestuur Stichting Groenkeur
Voorzitter,
Ir I. Mastenbroek

Secretaris,
P.F. Koop
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