
 

Bespaar op de kosten van de contributie van de NVLF 2023 

 
Wat moet je doen om gebruik te maken van deze regeling? 

Als daadwerkelijk betalingsbewijs kan je een kopie van het bankafschrift (de bankafschriften) 
maken waarop staat dat de contributie van de NVLF is betaald. Wij adviseren deze 
documenten vóór 1 november 2023 in te dienen bij jouw werkgever. 

 

Hoe werkt de regeling? 

Deze regeling is puur administratief. Je betaalt niet nogmaals uw contributie van de NVLF. Het 
bedrag van de contributie van de NVLF wordt van jouw brutosalaris afgetrokken. Hierdoor wordt het 
bedrag waarover de sociale premies en loonbelasting worden betaald lager. ‘Onderaan’ de 
loonstrook wordt het contributiebedrag van de NVLF bij het nettosalaris opgeteld. De besparing 
wordt bereikt door het lagere bedrag dat aan sociale premies en loonbelasting door de werkgever 
wordt ingehouden. 

 

Wat zijn de voor- en nadelen? 

Het voordeel van deze informatie is een besparing op de contributie van de NVLF tussen 30-50%. 
Afhankelijk van de wijze waarop de verrekening plaats vindt kan uw bruto jaarsalaris over het jaar 
2023 met € 396 worden verlaagd. Een eventuele uitkering in verband met werkeloosheid of 
arbeidsongeschiktheid wordt gebaseerd op het inkomen. Hierdoor zal een eventuele uitkering dan 
ook (iets) lager uitvallen. Ook de basis voor de pensioenpremie wordt met € 396 verlaagd. Dit zal 
dan ook (geringe) invloed hebben op de hoogte van het pensioen dat je op de pensioengerechtigde 
leeftijd ontvangt. Wij adviseren om bij jouw werkgever na te gaan of de wijze waarop de verrekening 
plaats vindt gevolgen heeft voor de hoogte van uw jaarinkomen. 

 

Heb je nog vragen? Indien je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over de 
verrekening van de contributie van de NVLF dan kan je contact opnemen met ons via 
logopedie@nvlf.nl of telefonisch 0348-457070. 

mailto:logopedie@nvlf.nl


 

 
 
 

 
Verklaring 

 
De contributie van de NVLF bedraagt voor het jaar 2023 € 396,- 

 
Naam:    

 

Lidmaatschapsnummer:   
 
 

Verklaart het hele jaar 2023 lid te blijven van de NVLF. 

 
Verzoekt de werkgever de contributie van de NVLF te verrekenen met: 

 
Bruto salaris 

Eindejaarsuitkering 

Anders, nl: 
 

Als betalingsbewijs wordt een kopie van het bankafschrift toegevoegd. 

Datum: 

 
 

Namens de NVLF 
 
 
 
 
 

 
Boudewijn de Ridder 

Verenigingsmanager 


