Aan de leden van de KNMvD die ingedeeld zijn
in contributieschaal a-2 en tevens parttime
werkzaam zijn.

Geachte mevrouw, heer,
Voor parttime werkzame dierenartsen bestaat de mogelijkheid om reductie op de contributie
aan te vragen. Deze regeling is alleen van toepassing op dierenartsen die parttime in
dienstverband in de praktijk werkzaam zijn en op waarnemers. Deze personen betalen
contributie volgens rubriek a-2 van de contributieschaal. U kunt als parttime werkzame
dierenarts zelf nagaan of u in aanmerking komt voor reductie en zo ja, voor welk bedrag (zie
hiervoor de contributieregeling parttimers en reductieaanvraag 2021).
Hoe gaat dit in zijn werk?
1.

Bent u parttime werkzaam, dan kijkt u eerst of u gezien het aantal werkzame uren in
aanmerking komt voor reductie.
Let op: de uren moeten op weekbasis teruggerekend worden. Werkt u onregelmatig, dan
kunt u het aantal uren op jaarbasis optellen en delen door 52. Het zo berekende
gemiddeld aantal werkuren per week is uitgangspunt. Waarnemers delen hun
jaarinkomen door hun dag- of uurhonorarium om zo het aantal gewerkte uren te
bepalen, en deze te herleiden tot weekbasis.

2.

Vervolgens moet in de tabel gekeken worden naar afstudeerjaar.
Staat achter het betreffende jaar ‘minimum’, dan komt u niet in aanmerking voor
reductie. Op de minimumcontributie wordt namelijk geen reductie verleend (ook al werkt
men bijvoorbeeld maar twee uren per week). U betaalt dan het aangegeven bedrag
volgens de tabel.
3. Blijkt uit zowel 1. als 2. dat u voor reductie in aanmerking komt, dan kan de reductie
worden uitgerekend volgens de formule (X-Y) x Z + Y = contributie 2021
• Neem het bedrag dat staat vermeld achter het afstudeerjaar a-2 (X);
• Trek vervolgens afhankelijk van de rubriek de minimumcontributie af (Y);
• Vermenigvuldig deze uitkomst met het ‘percentage in formule’, afhankelijk van het
aantal uren dat men werkt (Z);
• Tel bij deze uitkomst de minimumcontributie op;
• De uitkomst is het bedrag dat men aan contributie in 2021 verschuldigd is.

4.

Heeft u recht op reductie?
Dan vult u het meegezonden verzoekschrift in. Hierin geeft u het aantal uren per week
aan dat u (gemiddeld) werkzaam bent. Dit verzoekschrift ondertekent u. Daarnaast dient
u een kopie van de meest recente jaaropgave (dat is over het jaar 2020) of een kopie

van een recente salarisspecificatie of een kopie van uw arbeidsovereenkomst ter
verificatie mee te sturen. Deze kopie wordt in de administratie van de KNMvD bewaard.
Houdt u er rekening mee dat wij deze stukken niet aan u zullen retourneren. Stuur dus
geen originele stukken naar ons toe. Uiteraard behandelen wij deze gegevens strikt
vertrouwelijk. Waarnemers vullen het speciale verzoekschrift voor waarnemers in.
5.

Het verzoekschrift zal door het KNMvD-bureau worden getoetst en verwerkt. Door
middel van een gewijzigde contributienota en een begeleidende brief zal uw contributie
voor 2021 dan definitief worden vastgesteld.

6.

Het verzoekschrift dient uiterlijk op 15 maart 2021 in ons bezit te zijn. Verzoekschriften
die na deze datum bij ons binnenkomen, kunnen wij in 2021 niet meer in behandeling
nemen.

Ook in 2021 kunt u gebruik maken van de fiscale faciliteit om uw contributie via de
loonadministratie van uw werkgever te verrekenen. U bespaart dan al gauw meer dan 40%
op uw contributie. Let wel: u kunt pas uw gereduceerde contributie hierop laten toepassen.
Zie voor nadere uitleg en het downloaden van de standaardovereenkomst de website van de
KNMvD (onder het kopje ‘Lid worden’).
Mocht u nog vragen hebben over de contributiereducties, dan kunt u contact opnemen met
onze debiteurenadministrateur Harry Tissen (telefoonnummer: 030-6348900, e-mailadres:
h.tissen@knmvd.nl).
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

