Vergoeding contributie FBZ-vereniging in FBZ-cao’s
Vergoeding lidmaatschap
van een FBZ-vereniging

Vergoeding Waar geregeld

Cao VVT 2016-2018
Cao GGZ 2017-2019
Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019

ja
ja
ja

Hst. 13, art. 3.1a
Hst. 11 F, art. 2 en 3
Artikel 12.1 en artikel 9.10

Cao Gezondheidscentra 2015-2017

ja

Cao Jeugdzorg 2017-2019
Cao Ziekenhuizen 2017-2019
Cao UMC 2015-2017

ja
ja
ja

Hst. 7.2
Hst. 9.3.3
Art. 8.17b
Cao-tekst nog niet beschikbaar
Art. 18:3, 1ste lid, art. 3.2.2 lid 8 en art.
15.9.1 lid 1
Art. 5.4, 1ste lid, c
Bijlage 3, artikel 4.5
Art. 10.3.4

Cao NU 2016-2017
Cao Onderzoekinstellingen 2017
Cao Kraamzorg 2016-2017
(onderhandelaarsakkoord)

ja/nee
ja
ja

Bron: cao’s FBZ-verenigingen

Toelichting:
Cao VVT 2016-2018
In hoofdstuk 13 van de Cao VVT wordt in artikel 3.1a verwezen naar art. 7.3 van de Cao V&V
2006-2007. Daar staat dat de werkgever een bijdrage in de jaarlijkse contributie van de
genoemde beroepsorganisaties verstrekt. Deze vergoeding bedraagt tenminste 50% van het
contributiedeel, dat betrekking heeft op specifieke activiteiten van de beroepsvereniging,
gericht op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. De hoogte van deze
vergoeding wordt jaarlijks berekend, en is bij de FBZ op te vragen.

De werkgevers moesten o.b.v. artikel 13.1 Cao VVT vanaf 1 januari 2008 de regelingen
genoemd in artikel 13.3 (waaronder dus artikel 7.3 van de Cao VVT 2006-2007) integraal en
ongewijzigd overnemen in een ondernemingsovereenkomst. De werkgever kan vervolgens
echter met de OR eigen regelingen overeenkomen over deze regelingen.
Hoofdstuk 7.3 van de Cao VVT 2006-2007– Cao partijen bevelen aan dat vergoeding van de
contributie van vakbondslidmaatschap als een van de doelen van het meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden zou moeten worden gesteld.

Cao GGZ 2017-2019
De contributie voor de beroepsvereniging is in hoofdstuk 11 F – ‘Vrije ruimte
werkkostenregeling’ van de Cao GGZ verplicht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling
opgenomen en kan daarmee dus (onbelast) worden vergoed.

Cao Gehandicaptenzorg 2017 - 2019
Artikel 12.1 - De contributie van een werknemersorganisatie partij bij de cao maakt onderdeel
uit van de invulling van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.
In artikel 9.10 staat echter dat werknemers alleen een vergoeding kunnen krijgen als hun
werknemersorganisatie is aangesloten bij FBZ én aantoonbaar beroepsinhoudelijke activiteiten
ontplooit/ontwikkelt. De hoogte van deze vergoeding bedraagt ten minste 75% tot een
maximum van € 100,- bruto.
Cao Gezondheidscentra 2015-2017
Hoofdstuk 7.2. – De werkgever vergoedt met het oog op het vervullen van de functie en de
beroepsontwikkeling van de werknemer op diens verzoek de kosten van het lidmaatschap van
één of meer beroepsverenigingen.
Hoofdstuk 9.3.3. – De werknemer heeft met ingang van 1 januari 2016 recht op een netto
vergoeding van 70% van zijn contributie aan de vakbond met een maximum van €125,- netto
per jaar. Met ingang van 1 januari 2017 vindt indexering plaats aan de hand van het
CBSconsumentprijsindexcijfer (CPI). De werkgever bepaalt of deze vergoeding al dan niet in de
vrije ruimte van de werkkostenregeling valt. De hoogte van deze vergoeding is onafhankelijk
van de omvang van het dienstverband.

Cao Jeugdzorg 2017-2019
De vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging maakt ingevolge artikel 8.17b
van de Cao Jeugdzorg deel uit van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Cao Ziekenhuizen 2017-2019
Artikel 3.2.10 - De werknemer heeft het recht de vakbondscontributie en contributie van zijn
beroepsvereniging te voldoen uit zijn brutoloon. Een verzoek hiertoe kan door de werkgever
niet worden afgewezen.
Cao UMC 2015-2017
Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden stelt de werkgever in overleg met de
Ondernemingsraad een regeling vast voor een aantal doelen. Die regeling moet in ieder geval
de betaling van het lidmaatschap van onder meer beroepsverenigingen (artikel 18.3 lid 1 en 2)
als doel bevatten.
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Artikel 3.2.2. lid 8: op verzoek van de medewerker wordt het persoonlijk budget aangewend
voor de betaling van de vakbondscontributie en/of voor de betaling van de contributie van zijn
beroepsvereniging.
Voor de academisch medisch specialisten is daarnaast artikel 15.9.1 lid 1 van toepassing,
waarin de vergoeding van lidmaatschappen van wetenschappelijke verenigingen, KNMG en
(haar) beroepsverenigingen is geregeld.
Cao NU 2016-2017
Vergoeding contributie lidmaatschap beroepsvereniging kan deel uitmaken van het
uitruilsysteem arbeidsvoorwaarden. In de Cao NU staat echter niet specifiek iets opgenomen
over de vergoeding van vakbondscontributie of contributie voor de beroepsvereniging. Op
basis van artikel 5.4 lid 1 sub c kunnen hierover afspraken gemaakt worden (in
overeenstemming met het lokaal overleg). Het is derhalve per universiteit afhankelijk of dit
lokaal is geregeld.
Cao Onderzoekinstellingen 2017
Via de AVOM (arbeidsvoorwaardenregeling op maat), die als bijlage 3 bij de Cao
Onderzoeksinstellingen 2017 is opgenomen, kan via een meerkeuzesysteem de
vakbondscontributie vergoed worden (art. 4.5). Men mag ervan uit gaan dat hiermee ook de
contributie bedoeld is van een van de beroepsverenigingen van FBZ.
Cao Kraamzorg 2016-2017
De vergoeding van de contributie van een vakbond maakt ingevolge artikel 10.3.4 van de cao
deel uit van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Men mag ervan uit
gaan dat hiermee ook de contributie bedoeld is van een van de beroepsverenigingen van FBZ.
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