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KBvG HEFFINGSREGLEMENT 2021 
 
De KBvG draagt alle kosten die uit de uitvoering van de haar door de Gerechtsdeurwaarderswet 
opgedragen taken voortvloeien. Ter dekking van deze kosten kan zij van de leden jaarlijks een 
bijdrage heffen. De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, de hoogte van de 
bijdragen voor het boekjaar vast.  
 
De financieringsbehoefte van de penningmeester blijkt uit de jaarlijkse begroting van de KBvG. De 
hoogte van de heffing wordt bepaald door het bedrag van deze financieringsbehoefte te delen door 
het aantal leden van de KBvG op 1 januari en 1 juli van het jaar waarop de begroting ziet.  
 
Heffing op twee momenten opgelegd 
 
Het bedrag aan heffing wordt op twee momenten in 2021 aan de leden opgelegd.  
Op 1 januari 2021 wordt 50% van de financieringsbehoefte gedeeld door het aantal leden dat op dat 
moment lid is van de KBvG. Deze rekensom geeft een heffing per lid exclusief BTW. 
Op 1 juli 2021 wordt de resterende 50% van de financieringsbehoefte gedeeld door het aantal leden 
dat op dat moment lid is van de KBvG. Deze rekensom geeft een heffing per lid exclusief BTW. 
 
Heffing ‘ten behoeve van’ … 
 
Het heffingsbedrag wordt opgelegd aan de kantoren, ten behoeve van het lid van de KBvG. Dit laat 
onverlet de hoofdelijke verbondenheid van de leden. Betaling door het 
gerechtsdeurwaarderskantoor geldt als nakoming door een ander in de zin van artikel 6:30 BW. 
 
De tenaamstelling van de factuur is als volgt: 
Regel 1: Gerechtsdeurwaarderskantoor XXXX 
Regel 2: Ten behoeve van (naam lid van de KBvG) 
Regel 3:   Postadres gerechtsdeurwaarderskantoor waar het betreffende lid volgens het 

register van de KBvG aan is verbonden 
 
Geen creditering van de heffing 
 
Gedurende het begrotingsjaar worden geen heffingbedragen gecrediteerd door de KBvG. Het is 
immers van belang dat aan de financieringsbehoefte van de KBvG wordt voldaan. Zo wordt de 
heffing bijvoorbeeld niet gecrediteerd indien: 

- de gerechtsdeurwaarder defungeert; 
- de gerechtsdeurwaarder overlijdt; 
- de gerechtsdeurwaarder ontzet wordt;  
- de gerechtsdeurwaarder tijdelijk niet ambtelijk bevoegd is; 
- de gerechtsdeurwaarder wordt waargenomen; 
- de gerechtsdeurwaarder aan een andere gerechtsdeurwaarder wordt toegevoegd; 
- de gerechtsdeurwaarder niet langer toegevoegd is. 
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Nieuwe leden 
 
Gedurende het begrotingsjaar wordt de heffing opgelegd aan nieuwe leden van de KBvG, naar rato 
van het aantal (volle) maanden dat zij gedurende het begrotingsjaar lid zullen zijn van de KBvG. Het 
betreft hier dan bijvoorbeeld de herintredende toegevoegd gerechtsdeurwaarder en degene die 
wordt toegevoegd in het kader van de stage.  
 
BTW 
 
De btw over de heffing wordt vanaf 2017, na overleg met de belastingdienst, als volgt berekend: 80% 
van de heffing wordt toegerekend aan algemene belangenbehartiging door de KBvG en is niet belast 
met BTW. De resterende 20% van de heffing wordt toegerekend aan individuele dienstverlening door 
de KBvG en is wel belast met BTW. 
 
Wanbetaling 
 
De factuur voor de heffing dient te worden voldaan binnen 15 dagen na factuurdatum, bij gebreke 
waarvan het gefactureerde bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf de 
zestiende dag na factuurdatum tot de dag van volledige betaling. Blijft betaling na aanmaning uit, 
dan zijn incassokosten verschuldigd conform de staffel  in de Wet normering buitengerechtelijke 
incassokosten en wordt een gerechtelijke procedure gestart.  
 
Vragen 
 
Vragen over de heffing kunt u stellen via kbvg@kbvg.nl, ter attentie van de penningmeester van de 
KBvG. 
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