
 

  Contributieschaal 2021 (bedragen per kalenderjaar) 

 
 
  Regulier lidmaatschap KNMvD: 
 

A1.  Practici ondernemers en 
praktijkeigenaren dan wel directeur 
grootaandeelhouders (DGA's),  
afgestudeerd in: 
 

A2.  Practici dierenartsen in loondienst 
in praktijk of waarnemers, ZZP’ers,  
werkzoekenden,  
afgestudeerd in: 
 

2021 € 396,00  2021 € 92,00  

2020 € 396,00  2020 € 92,00  

2019 € 448,00  2019 € 181,00  

2018 € 558,00  2018 € 239,00  

2017 € 679,00  2017 € 361,00  

2016 € 915,00  2016 € 450,00  

2015 € 1.104,00  2015 € 541,00  

2014 en eerder € 1.299,00  2014 en eerder € 649,00  
 

 
 
 

 

 

 

 

Als peildatum voor inschaling in één van de  

contributierubrieken geldt 1 januari 2021. 

Degenen die menen een onredelijk hoge  

contributie te betalen, kunnen vóór  

15 maart 2021 schriftelijk een met redenen  

omklede aanvraag tot vermindering indienen,  

onder gelijktijdige betaling van de helft van  

de verschuldigde contributie. 

 

Bij ondernemers zal de contributie worden  
verhoogd met 21% omzetbelasting. 
 
Practici zijn zij, die op 1 januari 2021 geheel  

of gedeeltelijk de diergeneeskunde als  

zelfstandig beroep uitoefenen in de zin van  

artikel 1.1 van de Wet dieren; daaronder worden  

mede begrepen, zij die als waarnemer, (vaste)  

medewerker of anderszins de diergeneeskundige  

praktijk uitoefenen. 

 

 

 
 
B. Niet-practici (dierenartsen, 
niet werkzaam in de praktijk),  
afgestudeerd in: 
 
2021 € 92,00  

2020 € 92,00  

2019 € 181,00  

2018 € 239,00  

2017 € 239,00  

2016 € 250,00  

2015 € 264,00  

2014 € 276,00  

2013 € 289,00  

2012 € 309,00  

2011 € 320,00  

2010 € 334,00  

2009 € 346,00  

2008 en eerder € 362,00  

 



 
 
 
Overige rubrieken: 
 
C. (Vervroegd) gepensioneerde dierenartsen    € 242,00 
 
D. Op eigen verzoek kunnen dierenartsen-leden vanaf 70 jaar   

voor het ‘gratis lidmaatschap’ kiezen. Zij zien daarmee af van    
de ontvangst van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde   €                0,00 

 
F. Gehuwde of duurzaam samenwonende dierenartsen, waarbij 

één van beiden partners in aanmerking komt voor het ‘partner 
lidmaatschap’ en afziet van de ontvangst van het Tijdschrift voor  
Diergeneeskunde  
Rubriek f. wordt toegekend aan die partner die op grond van de  

contributie-indeling het laagste bedrag aan contributie verschuldigd is €   79,00 
 
I. Dierenartsen, die wonen en werken in het buitenland   € 250,00 

 
 
Buitengewoon lidmaatschap KNMvD: 
 
J.  Niet-dierenartsen (dit ter beoordeling aan het bestuur)   € 230,00 

 
 
Kandidaat (student)-lidmaatschappen KNMvD:  
 
K. Kandidaat (student)-lid, lid van de Diergeneeskundige Studenten 

Kring (12 maanden gratis)      €   30,00   
 
K1. Kandidaat (student)-lid, geen lid van de Diergeneeskundige  

Studenten Kring       €   54,00 
 
 
 


