CONTRIBUTIEREGLEMENT KNGF

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de statuten van het KNGF en het voorstel
tot statutenwijziging worden in dit reglement nadere regels gegeven over de vaststelling, betaling
en inning van de Contributie en verdere financiële verplichtingen.
Artikel 1

Definities

In dit reglement hebben de navolgende begrippen de hierachter vermelde betekenissen:
Categorieën van leden

de categorieën als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a tot en met d van
de statuten

Contributie

de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bijdrage voor
het lidmaatschap van het KNGF

Financiële verplichtingen

alle bedragen die het KNGF uit hoofde van de Contributie of op
enige andere grond van een lid te vorderen heeft

Leden

alle leden als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a tot en met d van de
statuten

Ledenpakket

het pakket dat het KNGF samenstelt ten behoeve van leden als
bedoeld in artikel 6 van de statuten

Artikel 2

Vaststellen van de Contributie

De Algemene Ledenvergadering stelt jaarlijks op voorstel van het Bestuur de hoogte van de
Contributie vast met inachtneming van de begroting voor het jaar waarop de Contributie
betrekking heeft. De Contributie kan worden gedifferentieerd per Ledenpakket.

Artikel 3

De Contributieplicht

1.

Alle Leden, behalve ereleden, zijn contributieplichtig.

2.

Het Bestuur stelt bij besluit de Ledenpakketten vast. Voorts stelt het Bestuur vast welke
Categorieën van leden gebruik kunnen maken van welke Ledenpakket. Differentiatie van
Ledenpaketten binnen een Categorie van leden is steeds mogelijk.
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3.

Voor buitengewone leden die tot 1 januari 2019 senior lid zijn/waren, gelden die rechten
die bij bestuursbesluit aan hen worden toegekend.

4.

Indien men Lid is geworden vóór 1 februari van enig jaar is de volledige Contributie
verschuldigd. Bij toetreding op 1 februari of later wordt per maand die verstreken is na 1
januari van dat jaar een/twaalfde deel van de Contributie van het lopende jaar in
mindering gebracht op de Contributie. Beëindiging van het lidmaatschap - op welke wijze
dan ook – gedurende het jaar leidt niet tot het vervallen van de Financiële verplichtingen
voor het lopende jaar.

5.

Het Bestuur kan Leden die niet voldoen aan de Financiële verplichtingen, het uitoefenen
van hun rechten, zoals in de statuten of in een reglement vermeld, ontzeggen.

6.

Naast de Contributie kan het KNGF bijdragen in het kader van het kwaliteitsbeleid in
rekening brengen, bijdragen voor verdere activiteiten, alsmede die bedragen die zij
namens derden bevoegd is te innen. Alle genoemde bedragen worden zoveel mogelijk
gelijktijdig met de Contributie in rekening gebracht.

7.

De betaalde contributie wordt uitsluitend gebruikt voor doeleinden gericht op de
fysiotherapiepraktijk als “medisch professional” waarvoor geen recht op aftrek van btw
bestaat.

Artikel 4
1.

Hoogte van de verschuldigde Contributie

Ieder Lid is de Contributie die door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld voor de
Categorie van leden, waarin hij of zij is ingedeeld, verschuldigd. Binnen de Categorie van
leden kan de Contributie worden gedifferentieerd, afhankelijk van het Ledenpakket dat het
Lid afneemt of de hoedanigheid die het Lid heeft.

2.

Leden zijn verplicht voor 1 december van het lopend jaar wijzigingen door te geven die
leiden tot indeling in een andere Categorie van leden of tot toekenning van een ander
Ledenpakket. Indien het Lid een wijziging niet tijdig doorgeeft, wordt de Contributie voor
het eerstvolgende jaar niet aangepast, maar pas voor het daarop volgende jaar. Het
Bestuur kan hiervan afwijken.

3.

Bij aanmelding van het lidmaatschap geschiedt de indeling in de Categorie van leden en de
toekenning van het Ledenpakket. De hoogte van de Contributie wordt vastgesteld op basis
van de hiervoor geldende factoren op de laatste dag van de maand dat het lidmaatschap
ingaat. Voor ieder daarop volgend jaar is de peildatum 1 januari van het jaar waarop de
Contributie betrekking heeft uitgangspunt voor de indeling in een Categorie van leden en
toekenning van het Ledenpakket.

4.

Wijzigingen in de situatie van het Lid gedurende het jaar leiden niet tot wijzigingen van de
Contributie voor dat lopende jaar, tenzij het lid in aanmerking komt voor een
meeromvattend Ledenpakket binnen zijn Categorie van leden of indien er sprake is van
een situatie als bedoeld in lid 5 of 6 van dit artikel.

5.

Een aspirant-lid of een buitengewoon lid dient te melden zodra hij of zij als fysiotherapeut
is geregistreerd in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (BIG-registratie). Zodra er sprake is van een BIG-registratie,
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wordt het Lid geacht in te stemmen met een toelating als Lid tot de nieuwe Categorie van
leden en toekenning van een ander Ledenpakket en wordt de Contributie aangepast en in
rekening gebracht naar rato van het aantal maanden dat het Lid in de betreffende
Categorie van leden is ingedeeld.
6.

Zodra de registratie van het Lid in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-registratie) eindigt, wordt het Lid geacht
in te stemmen met een toelating als Lid tot de nieuwe Categorie van leden en toekenning
van een ander Ledenpakket en wordt de Contributie aangepast en in rekening gebracht
naar rato van het aantal maanden dat het Lid in de betreffende Categorie van leden is
ingedeeld. Het Bestuur is steeds bevoegd op een schriftelijk, deugdelijk onderbouwd
verzoek een reductie op de Contributie vast te stellen. Tegen het besluit van het Bestuur
staat geen beroep open.

7.

Het Bestuur is bevoegd om in afwijking van de door de Algemene Ledenvergadering
vastgestelde Contributie een incidentele reductie te verlenen aan door het Bestuur aan te
wijzen (gedeelten van Categorieën van) leden.

8.

Verleende reducties in enig jaar geven geen rechten voor andere jaren noch verplichtingen
voor het KNGF jegens andere Leden.

Artikel 5
1.

Betaling en incasso van de Contributie en Financiële verplichtingen

De betaling van de Contributie en Financiële verplichtingen is mogelijk per maand, per
kwartaal, per half jaar of per jaar. Betaling per maand is alleen mogelijk door middel van
automatische incasso.

2.

Het Bestuur kan bij elke wijze van betaling bepalen of een administratieve toeslag of
korting in rekening wordt gebracht, alsmede de hoogte van de administratieve toeslag of
korting. Voorts stelt het Bestuur vast welke Categoriëen van leden gebruik kunnen maken
van welke betalingswijzen en –termijnen.

3.

Leden dienen een gewenste wijziging in de betaalwijze of de betaaltermijn voor het
eerstvolgende jaar voor 1 december van het lopende jaar door te geven. Indien het Lid een
wijziging niet tijdig doorgeeft, gaat de gewenste verandering in per het hierna volgende
jaar.

4.

De Financiële verplichtingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te zijn
voldaan. In geval van niet tijdige betaling is het Lid in verzuim zonder dat verdere
ingebrekestelling nodig is.

5.

Indien de Financiële verplichtingen niet binnen de daarvoor vastgestelde termijn zijn
voldaan, kan een incassoprocedure in gang gezet worden. Alle hierbij te maken
buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van het Lid. Daarnaast is het Lid de
wettelijke (handels-)rente verschuldigd vanaf de dag van opeisbaarheid tot aan de dag der
algehele betaling van de Financiële verplichtingen.

6.

Indien en zolang het Lid in verzuim is, is het KNGF gerechtigd om haar verplichtingen
jegens het Lid op te schorten.

7.

Indien een Lid meent dat een onjuiste Contributie is vastgesteld, kan hij binnen 30 dagen
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na ontvangst van de factuur een bezwaarschrift indienen bij het Bestuur. Hierdoor vervalt
de betalingsverplichting niet. Het Bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van het
bezwaarschrift over de gegrondheid en informeert het betreffende Lid over zijn beslissing.
Indien de afwikkeling van het bezwaar hiertoe aanleiding geeft, zal gehele of gedeeltelijke
restitutie volgen binnen 30 dagen nadat het Bestuur de beslissing over het bezwaarschrift
heeft genomen. Tegen het besluit van het Bestuur staat geen beroep open.
Dit reglement treedt onder voorbehoud van de stautenwijziging die ziet op de
lidmaatschapsstructuur waartoe het besluit voorligt op de Algemene Ledenvergadering op 29 juni
2018 in werking op 1 januari 2019.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van het KNGF van 29 juni 2018.

==//\\==

Pagina 4 van 4

