
VAKBONDSCONTRIBUTIE 
 
Reglement Bruto-inhouding/Netto-uitkering van de lidmaatschapskosten van een 
werknemersorganisatie voor werknemers werkzaam bij de OWASE-bedrijven 
 
 
Inleiding 
Fiscaal is het mogelijk om uw vakbondscontributie te betalen vanuit uw bruto loon. U betaalt de 
contributie in dat geval dus niet uit uw netto loon, zodat een belastingvoordeel ontstaat. De OWASE-
werkgevers hebben besloten mee te werken aan deze mogelijkheid. U betaalt uw contributie zelf. In 
december van elk jaar wordt dit bedrag ingehouden op uw bruto loon en netto weer uitgekeerd.  
U dient onderstaande regels in acht te nemen en het declaratieformulier op de achterzijde in te vullen. 
Dit levert u vervolgens, voorzien van kopieën van betalingsbewijzen, in bij uw personeelsfunctionaris. 
 
Artikel 1 
De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van het bruto loon (bruto-
inhouding) ter hoogte van de door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde kosten voor het 
lidmaatschap van een werknemersorganisatie. De werkgever zal dit verzoek inwilligen in ruil voor een 
netto-uitkering gelijk aan de op voormelde bruto looncomponent ingehouden bedrag, zoals nader 
bepaald in dit reglement. 
 
Artikel 2 
1. De werknemer dient schriftelijk opgave te doen van de werkelijke kosten van zijn persoonlijk 

lidmaatschap (dus niet de kosten van een gezinslidmaatschap). Daartoe dient hij het 
“Declaratieformulier vakbondscontributie” volledig in te vullen en te ondertekenen. 

 
2. Om aanspraak te kunnen maken op een bruto-inhouding/netto-uitkering van de lidmaatschaps-

kosten van de werknemersorganisatie, dient de werknemer uiterlijk op 10 december van het 
betreffende kalenderjaar het in lid 3 genoemde declaratieformulier aan de werkgever te 
overleggen. Hierbij worden kopieën van betalingswijzen van de kosten van het lidmaatschap van 
het betreffende jaar gevoegd. Bij bankafschriften mogen, behoudens naam, adres en afschrijving 
van kosten van het lidmaatschap, de overige gegevens onleesbaar worden gemaakt. 
Overschrijding van genoemde datum leidt tot uitsluiting van deelname. 

 
3. De in artikel 1 bedoelde bruto-inhouding/netto-uitkering wordt vastgesteld op basis van de door 

werknemer op het declaratieformulier vermelde gegevens en op basis van de toepasselijke fiscale 
en premierechtelijke wet- en regelgeving. 

 
4. Indien door de werknemer is voldaan aan het gesteld in lid 2 wordt de netto-uitkering zoals bedoeld 

in artikel 1 door de werkgever aan de werknemer betaald tezamen met de loonbetaling in de 
maand december van het betreffende kalenderjaar. 

 
Artikel 3 
Bij beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden hiertoe, eindigt het recht op bruto-
inhouding/netto-uitkering als bedoeld in artikel 1. 
 
Artikel 4 
Indien bij controle door de inspecteur der belastingen of de inspecteur van het Uitvoeringsinstituut 
WerknemersVerzekeringen blijkt dat de belasting- en premievrije netto-uitkering ten onrechte of tot 
een te hoog bedrag is uitbetaald en dientengevolge naheffing bij de werkgever plaatsvindt, dan komt 
deze naheffing (inclusief eventuele rente en boete) voor rekening van de werknemer indien de 
oorzaak van de naheffing aan de werknemer kan worden verweten. 
 



  

Declaratieformulier vakbondscontributie 
 
 
Door de werknemer uiterlijk 10 december van het betreffende kalenderjaar in te leveren bij de 
werkgever. 
 
Ondergetekende, __________________________________________  (naam werknemer) 
 
Personeelsnummer: _______________ 
 
 
 
a. is ter zake van zijn arbeidsovereenkomst bij _______________________________________ 

(naam werkgever) lid van ________________________________________ (naam 

werknemersorganisatie) en betaalt in dit verband kosten voor het lidmaatschap; 

b. verklaart akkoord te gaan met het gestelde in het Reglement bruto-inhouding/netto-uitkering van de 

lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie voor werknemers werkzaam bij de OWASE-

bedrijven; 

c. verklaart dat de kosten voor het hieronder genoemde jaar die krachtens dit reglement voor bruto-

inhouding/netto-uitkering in aanmerking komen als volgt bedragen: 

kosten voor lidmaatschap van de onder a. genoemde werknemersorganisatie in _______ (jaartal): 

_________________ euro; 

d. verklaart afstand te doen van een deel van zijn bruto loon in december van het onder c genoemde 

jaartal met een geldswaarde ter grootte van het onder c aangegeven bedrag; 

e. verklaart zich bewust te zijn van het feit dat door bruto-inhouding/netto-uitkering van de kosten een 

tijdige declaratie bij zijn werkgever nodig is (uiterlijk 10 december van het betreffende 

kalenderjaar); 

f. verklaart zich er van bewust te zijn dat het afzien van een deel van het salaris gevolgen kan 

hebben voor het bruto loon sociale verzekeringen berekeningsgrondslagen; 

g. als bijlage bij dit formulier betalingsbewijzen overlegt als bedoeld in artikel 2, lid 2 van het 

reglement. 

 
 
 
Datum: _________________ 
 
 
 
Handtekening: ______________________________ 


