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a

Bureau.....................................................................................................................................
(groepsleden inbegrepen) heeft in het afgelopen jaar het navolgende bruto-inkomen behaald:
€ .............................................................................................................................................

b

In deze opgave zijn de volgende filialen en/of dochtermaatschappijen begrepen:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Getekend op .............................................................
Handtekening bureaudirecteur met firmastempel

......................................................................................................................................................

Ondergetekende ............................................................................................................. RA / AA*
bevestigt hiermee, dat hij zich ervan overtuigd heeft dat bovenstaande opgave(n) juist is (zijn).

Getekend te ...................................................................... op ......................................................
Handtekening accountant met firmastempel

......................................................................................................................................................
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Verklaring Bruto inkomen

Toelichting op Verklaring van Bruto Bureau-inkomen
Het bureau-inkomen vormt de basis voor de berekening van de voor het lidmaatschap van de VEA
verschuldigde contributie.
Het bureau-inkomen is het verschil tussen aan opdrachtgevers gefactureerde bedragen en (ten
behoeve van de opdrachtgevers) aan leveranciers betaalde bedragen (excl. BTW).
In dit verschil dienen begrepen te zijn de in rekening gebrachte creatieve uren, service fees etc.
Buiten beschouwing dienen gelaten te worden baten en lasten die niet veroorzaakt worden door
communicatieadviesdiensten ten behoeve van opdrachtgevers. Kosten voor freelancers dienen
niet te worden aangemerkt als aan leveranciers betaalde bedragen.
Bij de berekening van het bureau-inkomen dient verder het volgende in acht te worden genomen:
a

De bureaugroep in Nederland is het maximale aggregatie niveau

b

Alleen bureau-inkomen gerealiseerd door de Nederlandse vestiging van het (de) betreffende
bureau (-groep) wordt in aanmerking genomen

c

Het bureau-inkomen van een deelneming, die voor het lidmaatschap opteert, wordt ongeacht
het percentage van de deelneming voor 100% toegevoegd aan het bureau-inkomen van het
deelnemende bureau.

d

Het bureau-inkomen van een deelneming, die voor het lidmaatschap opteert en waarin meer
dan één bureau deelneemt, wordt voor het respectieve deelnemende percentage toegevoegd
aan het bureau-inkomen van ieder van de deelnemende bureau.

e

Het bureau-inkomen van een deelneming, die niet opteert voor het lidmaatschap, mag
desgewenst toch door het deelnemende bureau voor het percentage van de deelneming aan
het eigen bureau-inkomen worden toegevoegd; als het percentage van de deelneming 25% of
meer bedraagt mag het bureau-inkomen van de deelneming zelfs voor 100% worden
meegenomen.*

*

De deelneming die ervoor opteert zich niet als lid aan te sluiten, wordt voor alle activiteiten
van de vereniging ook daadwerkelijk geacht geen lid te zijn, ook niet als het deelnemende
bureau toch het bureau-inkomen van de deelneming al dan niet geheel meeneemt bij zijn
verklaring van bruto bureau-inkomen.
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