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Reglement contributiebetaling 
 
 
Artikel 1  
1. De penningmeester voegt jaarlijks bij de begroting een voorstel voor de contributie on-

derscheiden naar de soorten leden. 
2. Wat betreft de gewone leden kan hierbij een verdeling gemaakt worden in tariefklassen.  

a. Men betaalt in eerste instantie de contributie volgens het hoogste tarief, eventueel 
met toepassing van de artikelen betreffende de toetreding later in het jaar en de 
betalingsspreiding.  

b. Men dient bij de aanvraag voor de lagere tariefklasse te tekenen voor een contributie 
volgens de regels van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten, dit reglement en 
de besluiten van de ledenvergadering. 

c. Pas nadat men middels een accountantsrapport, een accountantsverklaring of belas-
tingopgave of anderszins redelijkerwijs kan aantonen dat de bruto praktijkomzet in 
het voorafgaande jaar uit specifiek MSK geneeskundig werk in een andere 
tariefklasse valt, wordt het eventueel teveel betaalde teruggestort. De beoordeling of 
er voldoende bewijs geleverd is, is naar redelijkheid aan de penningmeester. 

d. Een eerdere erkenning in deze voor het voorafgaande jaar wordt geaccepteerd als 
een voorlopig bewijs. Betreffende personen dienen voor 1 juli een bewijs als 
genoemd in lid c te overleggen. Anders is lid a alsnog van toepassing. 

e. De hoogte van de contributietarieven en van de grenzen van de tariefklassen worden 
jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. 

3. Bij aanvang van het lidmaatschap gedurende het jaar wordt de contributie bepaald naar 
rato van het aantal resterende hele maanden van dat jaar. 

4. Bij mutatie van het soort lidmaatschap gedurende het jaar geldt dat het verschil naar 
rato van het aantal resterende hele maanden tussen aanvankelijke en nieuwe contributie 
wordt verrekend. 

5. De contributie over enig jaar dient betaald te zijn binnen 30 dagen na de verzenddatum 
van de rekening, echter niet eerder te rekenen dan vanaf 1 januari van betreffend jaar.  

 
Betalingsherinnering en verder 
Artikel 2  
1. Na de 30 dagen zoals omschreven in artikel 1 lid 5 volgt een eerste herinnering met een 

betaaltermijn van 14 dagen. 
2. Na voornoemde betaaltermijn van 14 dagen worden niet-betalers persoonlijk benaderd 

door of namens de penningmeester. Afspraken worden schriftelijk in een e-mail of 
bevestigingsbrief vastgelegd. Daarin wordt opgenomen dat het bestuur bij niet nakomen 
van de afspraken zich genoodzaakt ziet de rekening zonder nadere aankondiging over te 
dragen aan een incassobureau waarbij alle incassokosten voor het lid zullen zijn. 

3. Bij niet binnen 14 dagen gevolg geven aan de afspraken wordt bij gewone brief én aange-
tekend schrijven een aanmaning gestuurd met een aankondiging dat de vordering 14 da-
gen later overgedragen zal worden aan een incassobureau waarbij alle incassokosten 
voor het lid zullen zijn.  

4. Na die 14 dagen gaat de vordering zonder nadere aankondiging naar het incassobureau. 
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5. Tenzij de betaling alsnog ontvangen is volgt een maand na de overdracht aan het incas-
sobureau opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging. Dit laatste ontslaat niet 
van de verplichting tot betaling. 

 
Gespreide betaling 
Artikel 3  
1. Voor de contributie van het gewone lidmaatschap is spreiding van betaling in 4 termijnen 

uitsluitend op speciaal verzoek van het lid mogelijk, mits  
a. deze bij de penningmeester wordt aangevraagd in de 30 dagen periode als bedoeld 

in artikel 2 lid 5; 
b. men de eerste termijn betaalt binnen voornoemde 30 dagen en de volgende 

termijnen voor de 15e april, 15e juli en 15e oktober van betreffend jaar. Het lid is 
persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen aan deze betaaltermijnen 

Wordt hier niet aan voldaan dan kan betalingsspreiding in het navolgende jaar door de 
penningmeester geweigerd worden. 

2. Voor leden die gedurende het jaar lid worden, geldt dezelfde spreidingsregeling per 
kwartaal voor de resterende periode. 

 
Net afgestudeerden 
Artikel 4  
1. Net afgestudeerden betalen gewoon contributie. Echter de voornoemde getrapte 

contributie zal bij een startende praktijk vaak van toepassing zijn. Tevens wordt rekening 
gehouden met de maand van binnenkomst (zie eerder). 

2. Bewijsvoering middels een accountantsverklaring dienaangaande kan voor deze groep 
ook in het jaar na betreffende contributiejaar plaatsvinden. Tot die tijd geldt de 
tariefstrap die redelijk geacht wordt. De net afgestudeerde spant zich daarbij in om de 
gevraagde gegevens zo spoedig mogelijk te leveren. 

 
 


