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Q&A Veranderingen contributie-inning VHS
Wat gaat er veranderen?
De contributie-inning van VHS geschiedt niet meer via je loon of pensioen, maar dien je vanaf 1 januari 2019
zelf te betalen.
Waarom verandert het?
De meeste collegabonden innen de contributie al lange tijd zelf. De contributie van VHS wordt bij NS, ProRail en
SPF via het salaris geïnd door de werkgever, die dit aan VHS betaalt. De bedrijven willen van de extra incasso
die nog voor VHS geldt af. Met ingang van 1 januari 2019 stopt de contributie-inning bij SPF. Vandaar de keuze
om de inning van de contributie per 1-1-2019 in eigen beheer te doen.
Wat betekent dat voor mij als VHS’er?
Alleen de manier van betalen van het lidmaatschap verandert, de hoogte van de contributie verandert niet. De
contributie-inning vindt vanaf 1 januari 2019 plaats door CMHF. Zij doen dit in opdracht van VHS. Om deze
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen we je het incassoformulier in te vullen en te retourneren
aan de CMHF. Doe dit uiterlijk 17 december 2018.
Gelden deze wijzigingen ook voor mij?
De wijziging geldt voor alle VHS'ers, met uitzondering van de VHS'ers werkzaam bij Movares. Zij betalen hun
lidmaatschap nog wel via het salaris.
Ik ben met pensioen, wat moet ik doen?
Ook als je gepensioneerd bent, dien je vanaf 1 januari 2019 de contributie zelf te betalen. Dus ook jij als
gepensioneerde dient het incassoformulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan de CMHF. Doe
dit uiterlijk 17 december 2018.
Kan ik nu nog wel of niet meer gebruik maken van het Keuzeplan/Individueel Keuze Budget (NS/ProRail)?
Ja, dat kan nog steeds! NS heeft het Keuzeplan, ProRail het Individueel Keuze Budget. Hierin kunnen
medewerkers o.a. de vakbondscontributie aanwijzen als te verrekenen met het brutoloon.
Als de VHS leden individueel in het kader van deze regelingen de vakbondscontributie aanmelden dan wordt de
VHS contributie van €234,- afgehouden van het bruto salaris en wordt er geen belasting over betaald. Je kunt
dus nog steeds het fiscale voordeel via je werkgever regelen, ook nu je de contributie rechtstreeks gaat
betalen.
Ik werk bij Movares. Hoe zit dat dan?
Werk je bij Movares dan hoef je het incassoformulier niet te retourneren. Wel vragen wij je het
toestemmingsformulier, dat je ontvangen hebt, te retourneren. Hiermee geef je CMHF toestemming jouw nawgegevens op te nemen in de ledenadministratie. Deze toestemming is nodig omdat de CMHF naast de
financiële administratie, ook de ledenadministratie van VHS uitvoert.

Kan ik als gepensioneerde het fiscale voordeel via mijn pensioen regelen?
Nee, helaas. Gepensioneerden betalen de helft van de contributie van de actieve leden. Zij kunnen dit niet
verrekenen met hun pensioen zoals de actieve leden dat via de cao met hun salaris kunnen doen. Ook wordt de
aftrekbaarheid van vakbondscontributie voor de gepensioneerden door de Belastinginspecteur momenteel niet
geaccepteerd.
Wanneer treedt deze verandering in werking?
1 januari 2019
Moet ik iets doen en wat dan?
Voor alle VHS'ers, met uitzondering van de VHS'ers bij Movares, geldt dat het incassoformulier ingevuld en
ondertekend geretourneerd dient te worden aan de CMHF. De VHS'ers bij Movares dienen het
toestemmingsformulier te retourneren. Doe dit uiterlijk 17 december 2018.
Wie of wat is de CMHF?
CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) is
een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen waarvan VHS lid is.
Waarom int de CMHF mijn contributie in plaats van VHS?
Uit praktische en financiële overwegingen brengt VHS de contributie-inning en de ledenadministratie onder bij
de CMHF.
Als het niet meer via mijn werkgever kan, wordt het wel erg duur. Past VHS de contributie aan? Of kan ik op
een andere manier financiële compensatie regelen?
De hoogte van de contributie blijft hetzelfde. NS heeft het Keuzeplan, ProRail het Individueel Keuze Budget.
Hierin kunnen medewerkers o.a. de vakbondscontributie aanwijzen als te verrekenen met het brutoloon.
Als de VHS leden individueel in het kader van deze regelingen de vakbondscontributie aanmelden dan wordt de
VHS contributie van €234,- afgehouden van het bruto salaris en wordt er geen belasting over betaald. Je kunt
dus nog steeds het fiscale voordeel via je werkgever regelen, ook nu je de contributie rechtstreeks gaat
betalen.
Ik betaal mijn contributie al zelf, moet ik dan ook de machtiging afgeven?
De VHS doet een dringend beroep op de leden om de contributie via automatische incasso te laten innen. Dit is
voor onze vereniging en ook voor de CMHF het gemakkelijkst en scheelt ons veel administratief werk. Mocht je,
wat wij niet hopen, toch kiezen om geen automatische incasso af te geven en de contributie zelf te betalen dan
berekenen we een toeslag van €2,50 per overschrijving.
Ik wil geen automatische incasso afgeven aan CMHF. Wat nu?
De VHS doet een dringend beroep op de leden om de contributie via automatische incasso te laten innen. Dit is
voor onze vereniging en ook voor de CMHF het gemakkelijkst en scheelt ons veel administratief werk. Mocht je,
wat wij niet hopen, toch kiezen om geen automatische incasso af te geven en de contributie zelf te betalen dan
berekenen we een toeslag van €2,50 per overschrijving.
Ik wil CMHF geen toestemming geven mijn naw-gegevens te verwerken. Wat nu?
VHS legt vanuit praktische en financiële overwegingen de ledenadministratie bij CMHF neer. Geef je geen
toestemming voor het verwerken van je naw-gegevens door de CMHF dan kunnen wij je niet opnemen in onze
ledenbestand en kun je geen lid worden of (meer) zijn van VHS. Toestemming is dus essentieel om lid te zijn en
blijven van VHS.

