
Utrecht, juli 2010

Aan de leden van de VPW Nederland,
met name de pastoraal werk(st)ers tot 65 jaar.

Geachte collega,

Hierbij wil ik je informeren over:
1 De contributieregeling jaar 2011 (alle leden).
2 De fiscale regeling vakbondscontributie (voor pastoraal werk(st)ers tot 65 jaar).

1 Contributieregeling 2011
De Algemene Ledenvergadering van 26 mei j.l. heeft besloten tot de volgende regeling voor
het jaar 2011.

• Pastoraal werk(st)ers tot 65 jaar € 200,–

• Priesters en diakens € 140,–

• Emeriti / gepensioneerden Zij kunnen gebruik maken van het gereduceerde
• Parttimers met een werkverband tarief van € 70,–

van 50% of minder.
• Tevens lid van een andere vakbond.

• Aspirant-leden (studenten)  € 15,–

Pastoraal werk(st)er tot 65 jaar
De contributie jaar 2010 (€ 140,-) wordt verhoogd naar € 200,- Dat is een forse stap. Deze
stap is noodzakelijk voor een duurzaam financieel fundament onder de VPW Nederland.
Deze stap is mogelijk dankzij de fiscale regeling vakbondscontributie. Zie verder.

Priesters en diakens  
De contributie wordt gehandhaafd op € 140,-. Priesters en diakens (ongehuwd en gehuwd)
zijn geen werknemers volgens het arbeidsrecht. Zij kunnen geen gebruikmaken van de
fiscale regeling vakbondscontributie.

Emeriti / gepensioneerden – Parttimers met een dienstverband van 50% of minder -
Leden tevens lid van een andere vakbond
Zij kunnen gebruikmaken van het gereduceerd tarief van € 70,-. Als penningmeester doe ik
een beroep op deze leden om – zoveel als mogelijk is  - de volledige contributie te betalen of
anders een hogere bijdrage dan het gereduceerde tarief. Omdat de VPW Nederland is
aangemerkt als ANBI, is het meerbedrag als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 



2 Fiscale regeling vakbondscontributie
2.1 Artikel 16, nieuw lid 4, van het Rechtspositiereglement voor Pastoraal Werkers (RPW)
luidt als volgt: “De werkgever geeft – op verzoek van de werknemer – medewerking aan
fiscale regelingen om de contributie van een belangenorganisatie van werknemers en/of
vakbond te verrekenen met het brutoloon van de werknemer”.
Dit artikel is op ons voorstel toegevoegd aan het Rechtspositiereglement. Het heeft tot doel
om het lidmaatschap van vakbonden in Nederland te stimuleren. De regeling geldt voor
pastoraal werk(st)ers tot de pensioengerechtigde leeftijd.

2.2 Wat moet je doen om gebruik te maken van deze aftrek?

stap 1 Maak het volledige bedrag aan contributie (in 2010 € 140,-) over naar de 
VPW Nederland banknr. 303 72 79 t.n.v. VPW Nederland inz Contributie, 
m.m.v. ‘contributie 2010.’  

stap 2 Maak een kopie van je bankafschrift en stuur dat met de voorbeeld brief naar je 
loonadministratie.

stap 3 Controleer of het bedrag op je loonstrook van de volgende maand is verwerkt.

2.3 Voorbeeldbrief verzoek aan werkgever

Aan de financiële administratie / de penningmeester

Plaats en datum

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik u om de contributie met betrekking tot mijn lidmaatschap

van de beroeps- en belangenvereniging VPW Nederland te verrekenen met het

bruto maandloon. 

Dit verzoek doe ik op grond van de fiscale regeling vakbondscontributie, zoals

vastgelegd in artikel 16 van het Rechtspositiereglement voor Pastoraal

Werk(st)ers.

De contributie voor het jaar 2011 bedraagt € 200,–.

Als bewijs voeg ik hierbij een kopie van het betreffende bankafschrift of de

contributiebrief.

Met vriendelijke groet,

………………………………. 



2.4 Hoeveel contributie betaal je als je gebruik maakt van de brutoloonaftrek?

Stel dat je dit jaar € 200,– contributie zou betalen. Hoeveel zou je dan terug krijgen met een
verzoek het bedrag af te trekken van het brutoloon? Om die vraag te beantwoorden geven wij
hier twee berekeningen gemaakt door de loonadministratie van een van de Bisdommen.

Netto loonberekening zonder aftrek contributie

Basisloon (bruto) € 3794,00 € 3794,00
Bijdr. ziektekostenverz. € 10,00 € 10,00
Inhouding pensioenpremie - € 121,67 - € 121,67    

Brutoloon SVW/subtotaal € 3682,33 € 3682,33
Werkgeversbijdrage Zvw 7,050% over € 2765,75 € 194,99 € 194,99

Basisloonheffing/subtotaal € 3877,32 € 3877,32
Inhouding Loonheffing tabel over € 3877,82 - € 1211,75
Inhouding Zvw 7,050% over € 2765,75 - € 194,99

Netto loon € 2470,58  

Netto loonberekening met aftrek contributie

Basisloon € 3794,00 € 3794,00
Vakbondscontributie - € 200,00
Bijdr. ziektekostenverz. € 10,00 € 10,00
Inhouding pensioenpremie - € 121,67 - € 121,67

Brutoloon SVW/subtotaal € 3482,33 € 3682,33  
Werkgeversbijdrage Zvw 7,050% over € 2765,75 € 194,99 € 194,99

Basis loonheffing/subtotaal € 3677,32 € 3877,32
Inhouding Loonheffing tabel over € 3677,32 - € 1128,41
Inhouding Zvw 7,050% over € 2765,75 - € 194,99

Netto loon € 2553,92

Het maandelijkse netto loon € 2470,58
Het netto loon na aftrek van € 200,- contributie € 2553,92
Verschil € 83,34

Overgemaakt naar VPW Nederland € 200,00
Terugontvangen via loonuitkering € 83,34
Netto contributiebedrag € 116,66

Je ontvangt dus € 83,34 terug via de loonuitkering van die maand. 
Je betaalt dus niet € 200,– contributie, maar € 116,66.

3 Contributie 2010
Ook de contributie in het lopende jaar 2010 van € 140,– valt onder fiscale regeling
vakbondscontributie. Je kunt dus conform het bovenstaande deze regeling ook treffen 
ten aanzien van de reeds betaalde contributie.

Als penningmeester raad ik je dus dringend aan om kennis te nemen van deze brief en 
de regeling vanaf heden toe te gaan passen.

Met collegiale groet, Cas van Beek
Penningmeester.


