
Wanneer ontvang ik de factuur voor de 2022 KNGF lidmaatschapscontributie?  

Het KNGF factureert op 20 april 2022. Ontvang je de factuur per mail, dan kan je de factuur dezelfde 

dag nog in je mailbox verwachten. Ontvang je de factuur per post, dan kan het enkele dagen duren 

voordat je de factuur op de deurmat ontvangt.  

  

Waarom is er pas op de ALV van 6 april 2022 bepaald wat de nieuwe contributietarieven zouden 

zijn? Waarom niet eerder?  

Het KNGF heeft besloten de nieuwe registertarieven eerst vast te stellen, omdat deze per 1 januari 

2022 zijn ingegaan. De nieuwe registertarieven zijn vastgesteld na overleg met SKF, vanwege de 

samenwerking. Ook zijn er fiscale wijzigingen van invloed op de tarieven van het kwaliteitsregister 

sinds 1 januari 2022. Hierdoor zijn de definitieve tarieven van het kwaliteitsregister pas bij de ALV 

van 8 december 2021 gecommuniceerd.   

Na de vaststelling van de registertarieven is er bepaald welke tarieven voor de contributies gaan 

gelden, waarbij er rekening mee gehouden is dat onder aan de streep zo min mogelijk leden er op 

achteruit gaan. Vanwege de zorgvuldige voorbereiding, is besloten deze extra ALV op 6 april 2022 te 

houden.  

  

Waarom ontvang ik de factuur zo laat in het jaar?  

De contributie van een aantal lidmaatschappen is gewijzigd. De statuten van de verenigingen 

schrijven voor dat dit alleen kan na instemming via een ALV. Deze ALV is op 6 april 2022 gehouden. 

De voorgestelde contributiewijzigingen zijn door stemming van de leden aangenomen.  

  

Waarom moet ik ineens vier maanden in een keer betalen?  

Je betaalt je KNGF contributie per maand. In het kalenderjaar 2022 heb je tot nu toe nog geen 

facturen voor de KNGF contributie ontvangen. Tot 6 april 2022 waren de nieuwe KNGF 

contributietarieven nog niet vastgesteld door de ALV. Nu dat wel is gedaan, kunnen we met 

terugwerkende kracht bepalen hoeveel KNGF contributie iedereen betaalt. Je betaalt dus in een keer 

voor de eerste vier maanden van het jaar. Vanaf mei 2022 betaal je telkens per maand zoals je 

gewend bent.   

  

Waarom moet ik ineens twee kwartalen in een keer betalen?  

Je betaalt je KNGF contributie per kwartaal. In het kalenderjaar 2022 heb je tot nu toe nog geen 

factuur voor de KNGF contributie ontvangen. Tot 6 april 2022 waren de nieuwe KNGF 

contributietarieven nog niet vastgesteld door de ALV. Nu dat wel is gedaan, kunnen we met 

terugwerkende kracht bepalen hoeveel KNGF contributie iedereen betaalt. Je betaalt dus in een keer 

voor de eerste twee kwartalen van het jaar. Vanaf juli betaal je telkens per kwartaal zoals je gewend 

bent.   

  



Ik kan niet het hele bedrag in een keer betalen. Is er een betalingsregeling waarvan ik gebruik kan 

maken?  

Wil je dit jaar gebruik maken van een betalingsregeling? Stuur dan een verzoek per e-mail naar 

Ledenadministratie@kngf.nl . Wil je hierbij vermelden of je de facturen in 2 of in 3 termijnen wilt 

betalen? Wij zorgen voor de administratieve afhandeling van de betalingsregeling en je ontvangt van 

ons een bevestiging van de afgesproken regeling.   

  

Wanneer komt de volgende factuur?  

• Als je per maand betaalt, dan komt de volgende factuur begin mei 2022.  

• Als je per kwartaal betaalt, dan komt de volgende factuur begin juli 2022.  

• Als je per half jaar betaalt, dan komt de volgende factuur begin juli 2022.  

• Als je per jaar betaalt, dan komt de volgende factuur begin 2023.  

  

Zijn er nog meer facturen die vertraagd zijn?  

De facturen van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (waaronder de regeling KRF NL valt) worden in het 

begin van de zomer verstuurd.   

  

Ik heb niet kunnen stemmen op de ALV. Kan ik alsnog bezwaar maken tegen de 

contributiewijziging?  

Nee, dat kan niet. Dergelijke besluiten worden altijd via de ALV genomen.  

  

Ik wist hier niks vanaf. Op welke manier hebben jullie leden en geregistreerden hiervan op de 

hoogte gebracht?  

Tijdens de ALV van 8 december is aangegeven dat er aan een contributieverlaging gewerkt werd, 

waardoor de facturering uitgesteld zou worden. Deze berichten zijn daarnaast ook in onze 

nieuwsbrief opgenomen en op de website gezet.   

  

Waarom is de contributie voor mijn lidmaatschap zoveel omlaag gegaan?  

Het tarief voor het kwaliteitsregister is per 1 januari 2022 verhoogd. Dit komt doordat er fiscale 

wijzigingen zijn doorgevoerd:   

1) het is niet langer mogelijk KNGF leden een ledenvoordeel op het kwaliteitsregister te geven. 

2) het is niet langer mogelijk KNGF leden vrij te stellen van BTW voor het kwaliteitsregister.  

Door de contributies voor de lidmaatschappen Loondienst (Meedoen en Compleet) en Vrijgevestigd 

(Meedoen en Compleet) te verlagen, zorgen we ervoor dat onder aan de streep het totaalbedrag 

ongeveer gelijk blijft.   

  



Ik ga onderaan de streep toch meer betalen. Hoe kan dit?  

Er zijn twee mogelijkheden waarbij i.c.m. registratie in het kwaliteitsregister je onderaan de streep 

meer gaat betalen:  

1) Je ontvangt Starterskorting (2 jaar lang 50% korting op het door jou gekozen lidmaatschap).  

Hierdoor werkt de contributieverlaging voor 50% door in plaats van volledig.   

2) Je hebt een Niet (in NL) Werkzaam lidmaatschap. De contributie voor dit lidmaatschap is 

lager dan het ledenvoordeel op het kwaliteitsregister was. Deze constructie is niet meer 

mogelijk, dus hier kan je niet meer van profiteren.   

  

Kan ik mijn lidmaatschap nog opzeggen nu ik weet wat financieel de consequenties zijn?  

Opzeggen is niet meer mogelijk. Heb je een Bevoegd niet werkzaam lidmaatschap, dan kan je een 

coulanceverzoek tot opzegging sturen naar Ledenadministratie@kngf.nl. Voor de overige 

lidmaatschappen is dit niet mogelijk.  

  

Heeft de contributiewijziging nog consequenties voor de dienstverlening die ik van het KNGF 

ontvang?  

Nee. De voordelen van je lidmaatschap blijven – uitgezonderd het ledenvoordeel op het 

kwaliteitsregister - hetzelfde.  

  

Wanneer ontvang ik de factuur voor het kwaliteitsregister?  

Dat is op dit moment nog niet bekend. Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe systeem van het 

Kwaliteitshuis Fysiotherapie. De verwachting is dat de registerfacturen in de zomer worden 

verstuurd. Hiervan word je apart op de hoogte gebracht.  

  

Hoe hoog wordt de factuur voor het kwaliteitsregister?  

De jaarlijkse tarieven voor het kwaliteitsregister zijn per 1 januari 2022:  

• 240,- incl. btw voor de basisregistratie (algemeen fysiotherapeut KRF NL)  

• 60,- incl. btw voor iedere volgende registratie.  

  

Mijn praktijkhouder betaalt voor mij het kwaliteitsregister. Is hij/zij op de hoogte van de wijziging 

van de registertarieven?  

De nieuwe registertarieven zijn na de ALV van 8 december openbaar gemaakt via diverse kanalen, 

zoals de website van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.  

https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl/article/faq-individueel-register-fysiotherapie
https://www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl/article/faq-individueel-register-fysiotherapie

