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CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP 2021  
 

In 2017 heeft de laatste contributiewijziging plaatsgevonden in het jaarlidmaatschap van de NVVAKI, te 

weten een verhoging van € 5,-. Het jaarlidmaatschap is destijds van € 325 naar € 330 verhoogd. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2019 hebben de NVvAKI leden ingestemd met de hieronder 

genoemde categoriën in lidmaatschap, echter heeft geen verhoging plaatsgevonden.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering najaar 20210 is er een contributieverhoging van 5% voor het jaar 

2021. 

Onderstaande tabel geeft de huidige en nieuwe NVvAKI contributietarieven weer.  

Lidmaatschap Categorie Beschrijving statuten Contributie 2020 Contributie 
2021 

Gewoon 
lidmaatschap A 

A-1 Praktiserend medisch specialisten: 
- Internist met subspecialisatie 

allergologie; 
- Internist met subspecialisatie 

(klinische) immunologie; 
- Internist met subspecialisatie 

allergologie-immunologie; 
- Allergoloog. 

€ 330,-- € 346,50 

Gewoon 
lidmaatschap A 

A-2 Aios: 
- Arts-assistenten in 

opleiding voor het 
(sub)specialisatie 
allergologie-
immunologie 

€ 165,-- € 173,25 

 

Gewoon 
lidmaatschap A 

A-3 Gepensioneerde leden, voorheen 
werkzaam als: 

- Internist met subspecialisatie 
allergologie; 

- Internist met subspecialisatie 
(klinische) immunologie; 

- Internist met subspecialisatie 
allergologie-immunologie; 

- Allergoloog. 

€ 165,-- € 173,25 

 

Gewoon 
lidmaatschap B 

B-1 Artsen die zich op enigerlei wijze 
bezig houden met de behandeling en 
begeleiding van patiënten vanwege 
allergische of immunologische 
problematiek en niet voldoen aan de 
vereisten voor het gewone 
lidmaatschap A. 

€ 125,-- € 131,25 

 

Gewoon 
lidmaatschap B 

B-2 Zorgverleners die niet kwalificeren 
als arts, die zich in de ruimste zin 
bezig houden met de behandeling en 
begeleiding van patiënten vanwege 
allergische of immunologische 

€ 100,-- € 105,00 
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problematiek. 

Gewoon 
lidmaatschap B 

B-3 Personen die zich op 
wetenschappelijke wijze bezig 
houden met allergie en/of 
immunologie. 

€ 100,-- € 105,00 

 

Buitengewoon 
lidmaatschap 

C-1 Personen die ondersteunende 
werkzaamheden verrichten in 
samenwerking met een of meer 
personen die voldoen aan de 
vereisten voor het gewone 
lidmaatschap. 

€ 100,-- € 105,00 

 

Buitengewoon 
lidmaatschap 

C-2 Gepensioneerde personen niet 
A-3. 

€ 37,50 € 39,38 

 

Erelid C-3 Erelid € 0,00 € 0,00 

 
Geen leden betalen € 100,-- voor deelname aan de nascholingsdag. 
 

 

 

 


