Contributietabel 2022

Contributieklasse

Contributie LAD

Federatie KNMG

Totaal

Klasse I belastbaar jaarinkomen van € 33.898 en hoger

€ 335,12

€ 138,10

€ 473,22

Klasse II belastbaar jaarinkomen t/m € 33.897

€ 201,07

€ 138,10

€ 339,17

Klasse III
Contributie LAD Federatie KNMG
Totaal
Basisarts / ‘Basic’
€ 106,99
€ 46,03
€ 153,02
*) A(n)ios (combi-lidmaatschap met De Jonge
€ 103,70
€ 46,03
€ 149,73
Specialist)
Sgio (sociaalgeneeskundige in opleiding) niet in dienst
€ 100,54
€ 46,03
€ 146,57
van SBOH
Buitengewoon LAD (werkloos, buitenland)
€ 100,54
€ 138,10
€ 238,64
Buitengewoon KNMG (buitenlands gediplom. arts in
€ 100,54
€ 46,03
€ 146,57
Nederland)
Senior-lid
€ 100,54
€ 138,10
€ 238,64
Meer dan 40 jaar lid
€ 0,00
€ 138,10
€ 138,10
*) Het bestuur van DJS heeft in het licht van de resultaten van de afgelopen jaren besloten om de
bijdrage per lid voor DJS te verlagen met € 3,29. Het KNMG en LAD deel in het contributiebedrag wordt
geïndexeerd. Hierdoor blijft het totale contributiebedrag voor LAD-DJS-KNMG in 2022 gelijk aan 2021.
Onder inkomen wordt verstaan:
Alle inkomsten die u ontvangt – al dan niet werkzaam als arts of apotheker in dienstverband. Dit is het
belastbaar inkomen uit tegenwoordige arbeid, waaronder tevens vervangend inkomen in de vorm van
een uitkering. Dit is het inkomen dat bij de belastingaangifte wordt vastgesteld voordat u de
persoonsgebonden aftrekposten gaat verrekenen.
Inkomen uit vermogen, ouderdoms- en/of prepensioen telt niet mee voor het bepalen van de
contributie.
Voorts is van toepassing:
• Apothekers ontvangen 10 procent korting op de reguliere contributieklasse I of II (afhankelijk
van het inkomen).
• Bent u naast de LAD ook lid van een andere beroepsvereniging binnen de KNMG? Dan berekent
de LAD geen federatiebijdrage KNMG, dit betaalt u via de andere federatiepartner.
• Het ‘Basisarts / Basic’ lidmaatschap en het bijbehorende tarief is van toepassing op pas
afgestudeerde basisartsen. Geneeskundestudenten die pas zijn afgestudeerd en die tijdens hun
studie gratis lid zijn geweest van De Geneeskundestudent en/of de LAD, komen na het behalen
van hun artsexamen in aanmerking om in het jaar van hun artsexamen en het daaropvolgende
kalenderjaar gratis lid te worden van de LAD/De Jonge Specialist. In het tweede jaar betalen
deze startende basisartsen het reguliere DJS-tarief en de KNMG-afdracht. Voorwaarde is dat ze
minimaal twee jaar lid blijven.
• Apothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers in opleiding betalen geen
federatiebijdrage KNMG.
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