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TOELICHTING: 
(1)       Als de student betaald werk heeft, kan de contributie van de beroepsvereniging mogelijk 
worden afgetrokken als studiekosten (bijvoorbeeld vakliteratuur), maar hiervoor geldt een 
drempel; deze aftrekmogelijkheid biedt dus in veel gevallen niet of nauwelijks voordeel. 

(2)       De zzp’er profiteert van belastingbesparing doordat de betaalde contributie aftrekbaar is 
van het bedrijfsresultaat en heeft de mogelijkheid om btw terug te vorderen. 

(3)       De contributie is aftrekbaar van het bedrijfsresultaat. Dit kan het beste zijn beslag krijgen 
door de contributiekosten gebruteerd af te trekken van het brutoloon, en vervolgens netto bij te 
tellen bij het nettoloon. 

(4)       Werkgever kan betaalde contributie opvoeren als bedrijfskosten. Werkgever en 
werknemer kunnen niet profiteren van de aantrekkelijke staffelkorting bij achteraf declareren. 

(5)        De werkgever profiteert van de eventuele staffelkorting. Dit betreft een korting van 50% 
op de contributie voor communicatie-adviesbureaus vanaf het 5e lid, en voor overige bedrijven/ 
organisaties vanaf het 9e lid. 
 

 



(6)       Sinds 1 januari 2015 wordt de nieuwe werkkostenregeling verplicht toegepast. Binnen 
deze werkkostenregeling mogen werkgevers maximaal 1,2% van de fiscale loonsom onbelast 
vergoeden of verstrekken. Dit is de zogeheten vrije ruimte. De staatssecretaris van Financiën 
heeft geoordeeld dat de contributie van Logeion als landelijke beroepsorganisatie kwalificeert 
voor de gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Dit betekent dat de werkgever de 
contributie buiten de vrije ruimte kan laten vallen zonder dat deze meetelt tot het maximum van 
1,2% van de loonsom. 

(7)       Werkgever schiet betaling contributie voor namens het lid. Dit levert geen kosten en dus 
ook geen belastingbesparing op voor werkgever. Wel kan lid op deze manier profiteren van de 
eventuele staffelkorting en er wordt minder loonbelasting ingehouden in de maand dat de 
inhouding op het brutoloon plaatsheeft. 

(8)       De werkgever is op de hoogte van de voorwaarden voor de cafetariaregeling. 
 
SAMENVATTEND 
Het is altijd aan te bevelen om vanwege de fiscale aftrekmogelijkheden de contributiefactuur aan 
de werkgever te richten, ook al kan of wil de werkgever de contributiekosten niet vergoeden. De 
werkgever kan de kosten inhouden op het brutoloon van de werknemer. Als de medewerker de 
factuur rechtstreeks krijgt en de kosten niet kan declareren bij de werkgever, kunnen de kosten 
noch door de werkgever noch door de medewerker worden afgetrokken. 
Als de werkgever de contributiekosten betaalt of vergoedt, is hij verzekerd van professionele 
medewerkers die goed zijn ingebed in hun beroepsgroep. Het lidmaatschap van de landelijke 
beroepsorganisatie is onmisbaar voor een goede uitoefening van het beroep en de 
dienstbetrekking. 
 
DISCLAIMER 
Logeion heeft van de staatssecretaris van Financiën de bevestiging gekregen dat de contributie 
van Logeion als landelijke beroepsorganisatie kwalificeert voor de gerichte vrijstelling binnen de 
werkkostenregeling. Logeion onthoudt zich van enige inmenging in discussies en conflicten 
hieromtrent, mochten die niettemin tussen de belastinginspecteur en een werkgever of groep 
werkgevers ontstaan. Logeion is evenmin aansprakelijk voor claims, boetes, rente of andere 
kosten, die samenhangen met de fiscale behandeling van deze contributie bij die werkgever of 
groep werkgevers. 

 


