Contributie en praktijkbijdragen 2022
De Algemene Ledenvergadering heeft op 12 november 2021 de contributiebedragen voor 2022 vastgesteld, zoals
in deze regeling is opgenomen. De contributiebedragen voor 2022 zijn geïndexeerd met 1,41% en zijn inclusief
€ 12 voor midwives4mothers.
Lid van de KNOV kan iedereen zijn, die met goed gevolg het Nederlands examen voor verloskundige of een
daarmee officieel gelijkgesteld examen heeft afgelegd.
Contributie
2022
1.

Verloskundigen

€ 393

Ongeacht de werkplek en/of het hebben van een eigen praktijk of in
dienstverband werken. Ook diegenen die geen direct verloskundig
werk doen, maar hun baan verkregen hebben door in het bezit te zijn
van het diploma verloskunde, gelden als verloskundigen.
2.

3.

Buitengewone leden
- Verloskundigen die minder dan 12 weken per jaar werken, alsmede
Leden verloskundigen met een salaris tot € 7.145,- (bruto) per jaar.

€ 205

- Verloskundigen werkend in het buitenland

€ 205

- Senior leden, zijnde verloskundigen boven 60 jaar (niet meer
werkzaam en in de periode voorafgaand tenminste vijf jaar lid
geweest en woonachtig in Nederland).

€ 66

Aspirant leden
In opleiding bij een opleiding tot verloskundige in binnen- of
buitenland.

€ 76

Praktijkbijdragen
De Algemene Ledenvergadering heeft op 14 november 2008 besloten
tot het heffen van een praktijkbijdrage, als bedoeld in artikel 27 van de
statuten. De afdracht betreft 1,23% van de jaaromzet1. Voor de
praktijkbijdrage ontvangt u per kwartaal een factuur op basis van de
omzet van voorgaand jaar. Nadat de opgave van jaaromzet met
accountantsverklaring is verstrekt volgt een definitieve jaarafrekening.

Het betreft de jaaromzet uit de basisverloskundige zorg (inclusief achterstandstarief en tarief verminderde beschik- en
bereikbaarheid). Omzet uit counseling, stagevergoeding, echo’s, prenatale screening e.d. blijven buiten beschouwing.
1

1/2

Contributie en praktijkbijdragen 2022
Het lidmaatschap van de KNOV is inclusief het Tijdschrift van De Verloskundige (4x per jaar). Een abonnement
op het tijdschrift is alleen mogelijk voor niet-verloskundigen (zij die geen verloskundig diploma hebben), of voor
verloskundigen die in het buitenland werkzaam zijn en hun lidmaatschap niet willen behouden.
De contributie moet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt zijn op IBAN
NL75ABNA0584220995 t.n.v. KNOV, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht.
Voor nieuwe leden kan het lidmaatschap ingaan op de eerste van iedere maand, waarbij een evenredig deel van
de contributie verschuldigd is.
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap loopt ieder jaar stilzwijgend door.
Opzegging kan uitsluitend geschieden per 1 januari, 1 april, 1 juli of per 1 oktober met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken.

Utrecht, november 2021
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