Betaal niet te veel voor je lidmaatschap van de BPSW!
In je cao is geregeld dat de kosten van het lidmaatschap van een beroepsvereniging in
aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) teruggave of verrekening. In de meeste
cao’s geldt dat de contributie door de werkgever verrekend mag worden met je
brutoloon (dit is de zogenaamde werkkostenregeling). We hebben de vergoeding per
cao vast voor je uitgezocht (zie ook volgende pagina).
In de werkkostenregeling van jouw werkgever staat welke vergoedingen werkgevers
onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. De teruggave van de contributie is
onderdeel van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Vraag je
werkgever naar de mogelijkheden.
Soms hebben werkgever en ondernemingsraad nadere afspraken hierover gemaakt. Soms
noemt een cao alleen als voorbeeld het lidmaatschap van een vakbond maar dezelfde
regeling geldt voor lidmaatschap van een beroepsvereniging. En soms noemt een cao alleen
lidmaatschap van een beroepsvereniging aangesloten bij een werknemersorganisatie, maar
de werkkostenregeling (en varianten daarvan) geldt ook voor andere beroepsverenigingen
die relevant zijn voor de sector waar je werkt.
Cao’s bieden soms ook nog andere mogelijkheden om de kosten van contributie gedeeltelijk
of helemaal vergoed te krijgen. Bijvoorbeeld via je scholings- of loopbaanbudget, je krijgt
immers belangrijke korting als je deelneemt aan het professionaliseringsaanbod van de
BPSW School.
Mocht jouw werkgever vragen hebben over de vergoeding contributie beroepsvereniging,
neem dan gerust even contact met ons op via info@bpsw.nl

We hebben de vergoeding per cao vast voor je uitgezocht:
Welke cao?

Vergoeding of
Bron in cao
tegemoetkoming
kosten lidmaatschap
van een
beroepsvereniging?

Sociaal Werk 2017-2019

ja

Jeugdzorg 2017-2019
GGZ 2017-2019

ja
ja

Art. 3.3A en M
(loopbaanbudget).
Artikel 8.17b.
Hoofdstuk 11 F, artikel 2 en 3.

Gehandicaptenzorg
2017-2019
Reclassering 2018-2019

ja

Artikel 9.10 en 12.1

ja

Gemeenten - CAR UWO
per 1-10-2018

ja

Uitvoeringsregeling K, artikel
7.
Art 3.29, lid 1 c (IKB en
scholingskorting via
lidmaatschap BPSW).
Hoofdstuk 7.2

Gezondheidscentra 2018- ja
2019
UMC 2018-2020
ja
Ziekenhuizen 2017-2019

ja

Huisartsenzorg 20172019

ja

(voor zover POH-GGZ niet
vallend onder CAO GGZ),

VVT 2018-2019

Afhankelijk van

(Verpleeg-,
afspraken met de
Verzorgingshuizen,
ondernemingsraad.
Thuiszorg
en Jeugdgezondheidszorg)

Geen CAO,
ZZP/Ondernemer
Uitzendkrachten
20172019

ja
ja

Artikel 18.3 lid 1, artikel 3.2.2
lid 8 en artikel 15.9.1 lid 1.
Artikel 3.2.10, lid 2
(Meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden). De
werkgever mag dit verzoek
niet afwijzen.
Art. 6.12
70% van de contributie BPSW
met een maximum van € 125
netto per jaar.
Artikel 13.1 verwijst naar
regelingen
in artikel 13.3: werkgever en
ondernemingsraad maken
afspraken over o.a. ‘vergoeding
kosten beroepsorganisaties’.
Aftrekbare bedrijfskosten
Artikel 24
In het kader van de
toepassing van de
inlenersbeloning als bedoeld
in artikel 20, heeft de
uitzendkracht recht op
dezelfde
kostenvergoeding(en) als de
werknemer in dienst van de
opdrachtgever.

