
Contributieschaal 2018, bedragen per kalenderjaar

a-I Practici ondernemers en praktijkeigenaren dan
wel

directeur grootaandeelhouders (DGA's)
afgestudeerd in:

a-II Practici dierenartsen in loondienst
in praktijk of waarnemers

afgestudeerd in:

2018 €    375,00 
2017 €    375,00 
2016 €    425,00 

2015 €    529,00 
2014 €    643,00 
2013 €    867,00 
2012 € 1.046,00 

2011 en eerder € 1.231,00 

2018   €    87,00 
2017 €    87,00 
2016 €  172,00 

2015 €  227,00 
2014 €  342,00 
2013 €  427,00 
2012 €  513,00 

2011 en eerder €  615,00 

b Niet-practici afgestudeerd  in:  

2018   €    87,00 
2017 €    87,00 
2016 €   172,00 

2015 €   227,00 
2014 €   227,00 
2013 €   238,00 
2012 €   250,00 

2011 €   262,00 
2010 €   275,00 
2009 €   293,00 

2008 €   304,00 
2007 €   317,00 
2006 €   328,00 
2005 en eerder €   343,00 

 

Bijzondere rubrieken: 

€  230,00 

c. Leden (vervroegd) gepensioneerd of rustende dierenartsen;

VUT of wachtgeld
d. Leden die in het lopende verenigingsjaar 70 jaar worden of ouder zijn

(uitsluitend op eigen verzoek) €  -

€    76,00 
f. Gehuwde dierenartsen, echtgenoot/echtgenote van een lid, afziend van ontvangst

van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en het Diergeneeskundig Jaarboek (1)

g. Dierenartsen die noch in een functie in de diergeneeskunde werkzaam zijn. Noch
onder een van de overige rubrieken vallen. Zulks ter beoordeling van het
hoofdbestuur.

€  230,00 

€  238,00 

€  218,00 

i . Leden, wonende en werkende in het buitenland

j . Buitengewone leden, niet vallende onder een van de overige rubrieken. Zulks ter
beoordeling van het hoofdbestuur.

k. €    29,00 

€    51,00 k1. 

k2. 

Kandidaat-leden combi l idmaatschap met DSK* 
Kandidaat-leden geen combi l idmaatschap* 
Kandidaat-leden combi l idmaatschap DSK gratis 1e jaar €  -

(1) Hierbij dient in acht te worden genomen dat de indeling in rubriek f wordt toegekend aan degene, die

op grond van de normale contributie-indeling het laagste bedrag aan contributie verschuldigd is.

Duurzaam samenwonenden worden voor wat de contributie betreft, gelijkgesteld aan gehuwden.

Bij ondernemers zal de contributie verhoogd worden met 21% omzetbelasting.

*Kandidaat-leden kunnen in het kalenderjaar van afstuderen lid worden op basis van de reeds betaalde

contributie voor het kandidaat l idmaatschap.

Als peildatum voor inschaling in één van bovenstaande 
contributierubrieken geldt 1 januari 2018.  
Diegenen die menen volgens bovenstaande schaal  een 

onredelijk hoge contributie te moeten betalen, kunnen 
vóór 15 maart 2018 schriftelijk een met redenen omklede 
aanvraag tot vermindering indienen, onder gelijktijdige 

betaling van de helft van de volgens de schaal verschul-
digde contributie.  

Practici  zijn zij, die op 1 januari 2018 geheel of gedeeltelijk 
de diergeneeskunde als zelfstandig beroep uitoefenen in 
de zin van artikel 1 van de Wet op de Uitoefening van de 

Diergeneeskunde; daaronder worden mede begrepen, zij 
die als waarnemer, (vaste) medewerker of anderszins de 
diergeneeskundige praktijk uitoefenen.  




