Betaling contributie regelen via inhouding op salaris
Je kunt de contributie in laten houden op uw salaris. Voor de VHMF en voor leden is dit de eenvoudigste
wijze van het betalen van contributie.
1.

Ga naar P-Direkt

2.

Kies in P-Direkt voor Financiën en Salaris

3.

Kies voor Inhoudingen en contributies en klik op de knop ‘Registreren’.
(je kan in dat scherm zien of er al inhoudingen lopen en tot wanneer).

4.

Lees de toelichting en kies ‘Volgende’.

5.

In de vakken die dan verschijnen moet u aangeven:
- Is het een eenmalige inhouding?

NEE

Bij periode Inhoudingen:
- Ingangsdatum

kies in drop-down menu voor: de maand waarin het
in moet gaan

- Einddatum

kies een maand in het dropdown-menu die zo ver
mogelijk weg ligt

Bij Gegevens Inhoudingen:
- Vakbonden

kies in drop-down menu voor: contributie VHMF
vul bij maandbedrag in €15,30 (=contributie 2020 p.m.)

6.

Klik op ‘Volgende’ en controleer de gegevens.

7.

Klik op ‘Verzenden’

IKB-keuze gebruiken voor vakbondscontributie
Je kunt zowel de maand- als de jaarcontributie onder IKB bruto laten uitbetalen. Als je maandelijks laat
uitkeren moet je IEDERE maand via P-Direkt de gegevens voor het uitkeren invoeren. Je moet dat dan
doen vóór de vervaldata van P-Direkt die op de site gepubliceerd zijn. Doe je het niet dan wordt het
contributiebedrag die maand niet uitgekeerd.
Het is dus meer werk en je moet opletten voor de vervaldata. In onderstaande handleiding wordt
uitgegaan van de jaarcontributie.
1.

Ga naar P-Direkt en kies voor Financiën en Salaris.

2.

Kies op die pagina voor Individueel Keuze Budget.

3.

Klik nogmaals op Individueel Keuze Budget.

4.

Klik onderaan op ‘Nieuw IKB-doel selecteren’.

5.

Kies in het menu voor ‘Contributie vakbond’.

6.

Vul in het menu in bij:
- Wat is het bedrag?

€183,60 (ga je gedurende het jaar
contributie betalen, dan natuurlijk het
evenredige bedrag invullen.)

- (Vanaf) welke maand wilt u IKB-budget inzetten?

de maand die wordt aangegeven in de
box (meestal de opvolgende maand).

- Bijlage

indien je betaalt via inhouding hoef je
niets bij te voegen
(mocht het niet lukken zonder bijlage
verder te gaan, voeg dan een leeg .pdf
toe).

- Ga akkoord
7.

klik het vakje aan.

Klik dan op ‘Versturen’.
Op deze manier wordt éénmalig aan het begin van het jaar je volledige contributiebedrag
uitgekeerd. Je moet dus zelf gedurende het jaar hiervan ‘ontsparen’.
Je kan ook het maandelijkse bedrag (€15,30) laten uitkeren van IKB.
Handel dan als volgt:
Stap 1 tm 5:

6.

idem als hierboven

Vul in het menu in bij:
- Wat is het bedrag?

€15,30

- (Vanaf) welke maand wilt u IKB-budget inzetten?

de maand die wordt aangegeven in de
box (meestal de opvolgende maand).

- Bijlage

hier hoef je niets bij te voegen
(mocht het niet lukken zonder bijlage
verder te gaan, voeg dan een leeg .pdf
toe).

- Ga akkoord
7.

Klik dan op ‘Versturen’.

klik het vakje aan.

