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Agendapunt 9 Contributiereglement 

Voorstel van Landelijk Bestuur aan partijcongres 20 november 2021. 

Wijziging contributiereglement (contributietarieven en –regeling) 
 

 
Besluit 
 
Het Landelijk Bestuur vraagt de leden in te stemmen met de gewijzigde contributieregeling, inclusief 
de aanpassing van de contributietarieven. Het aangepaste reglement is opgenomen in de bijlage. De 
artikelen in rood met een markering zijn aangepast.  
 

Inleiding 

De ChristenUnie wil een betrouwbare, effectieve partij zijn die impact heeft op elk politiek niveau. 

Om die rol te blijven vervullen en verder uit te bouwen zijn structureel extra financiële middelen 

nodig. De contributie-inkomsten zijn een belangrijke en stabiele bron van inkomsten voor de partij. 

De laatste regeling dateert uit 2011, en de tarieven dateren uit 2018. Beide zijn aan herziening toe. 

Met het genereren van hogere stabiele inkomsten kunnen we als politieke partij verder doorgroeien, 

waardoor we onze missie nog beter kunnen verwezenlijken. Om de komende jaren onze inzet in 

Nederland te kunnen vergroten moeten we verder investeren in onze partijorganisatie en faciliteiten. 

Daarom breiden we de contributieregeling op een aantal punten uit. Verder voeren we een aantal 

technische wijzigingen door die uitvoering vergemakkelijken en brengen we de regeling in lijn met de 

eisen uit de AVG-wetgeving. 

Toelichting op wijzigingen 

Voor de meeste leden verandert er weinig. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 

 

A. Contributietarieven 

 

• Minimale ophoging van de tarieven: De tarieven zijn in 2018 voor het laatst vastgesteld. Met 

deze wijziging gaan hoofdleden van €58 naar €60 per jaar met ingang van 1 januari 2022. De 

tarieven van andere lidmaatschapsvormen bewegen mee. Dat is een stijging van ongeveer 

1 procentpunt per jaar en compenseert de gemiddelde prijsstijging voor een deel. 

• Korting voor betalen per automatische incasso vervalt: Veel leden van de ChristenUnie 

betalen per automatische incasso en daar zijn we blij mee. De korting was bedoeld om leden 

te stimuleren via automatische incasso te betalen. Inmiddels is het percentage leden dat hier 

gebruik van maakt zo hoog dat de korting niet langer gerechtvaardigd is tegenover leden die 

op een andere manier contributie afdragen. 

• Introductie van contributiedifferentiatie: Hoofdleden hebben de mogelijkheid per ingang van 

1 januari 2022 een hoger contributietarief te kiezen. Op deze manier kunnen zij de partij 

structureel extra ondersteunen, als zij dat willen. Zij kunnen kiezen voor een tarief van €60, 

€90, of €120 per jaar. Deze keuze is geheel vrijwillig en kan jaarlijks vóór 1 december gewijzigd 

worden voor het daaropvolgende jaar. Huidige leden die hoofdlid zijn en geen keuze 

doorgeven voor het jaar 2022 worden automatisch omgezet naar het laagtarief (€60 per jaar). 

De rechten en plichten van leden blijven gelijk, ongeacht lidmaatschapsvorm of tarief. 
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B. Contributieregeling 

 

• Wegnemen van controle op gebruik reductielidmaatschap: Wanneer iemand aanspraak wil 

maken op dit lidmaatschap is nu in het reglement geregeld dat de lokale afdeling een aanvraag 

moet beoordelen. Deze beoordeling kan een stigmatiserende werking hebben en is in de 

praktijk bovendien onuitvoerbaar gebleken. Daarom halen we dit uit de regeling en leggen we 

de verantwoordelijkheid voor het rechtmatig gebruik maken van het reductietarief bij het lid 

zelf. 

• Betalen in termijnen: Leden dragen nu enkel jaarlijks of in vier termijnen contributie af. We 

willen leden die per automatische incasso betalen ook de mogelijkheid geven dit per maand 

te doen. Dit leidt tot een betere spreiding van de lasten voor leden en minder rentelasten voor 

de partij omdat inkomsten meer gespreid over het jaar zullen binnenkomen.  

• Aanpassing systematiek meerbedrag: Indien leden méér bijdragen dan het contributiebedrag 

dan werd dit meerbedrag overgemaakt aan de lokale afdeling. Dit komt in de praktijk 

nauwelijks voor en komt de transparantie van de financiën niet ten goede. Bovendien zou 

voortzetting van dit beleid veel werk geven i.v.m. de differentiatie van tarieven. Daarom willen 

we deze bepaling schrappen. Desondanks is de verwachting dat lokale afdelingen zullen 

profiteren in de nieuwe situatie aangezien zij delen in een toename van inkomsten. 

• Verdeling gelden Provinciale Unies: de verdeling van de gelden voor de Provinciale Unies 

wordt in samenspraak met de gezamenlijke Provinciale Unies bepaald en vastgesteld door het 

Landelijk Bestuur.  

• In lijn brengen met nieuwe wetgeving: Een aantal (delen van) bepalingen zijn gewijzigd, 

bijvoorbeeld wanneer het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Daarmee is de 

regeling in lijn met AVG-wetgeving.  

• Interpretatie: Met deze wijziging regelen we ook dat het Bestuur kan afwijken van het 

reglement indien een situatie daar om vraagt, en dat het Bestuur bepaalt in situaties waarin 

het reglement niet voorziet of niet duidelijk is. 

 

Bijlage A 

• Aangepast contributiereglement 
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BIJLAGE A 

Contributiereglement ChristenUnie 
 

Laatst gewijzigd op het Partijcongres 20 november 2021. 

 

A. Contributietarieven per 1 januari 2022 
 

Lidmaatschap Verdeling over 

ChristenUnie Bedrag PerspectieF Partijbureau Provinciale 

Unie 

Lokale afdeling 

Hoofdlidmaatschap* 

Laag tarief 

Midden tarief  

Hoog tarief 

 

€ 60,00 

€ 90,00 

€ 120,00 

 
 

€ 44,67 

€ 67,00 

€ 89,34 

 

€ 4,00 

€ 6,00 

€ 8,00 

 

€ 11,33 

€ 17,00 

€ 22,66 

Gezinslidmaatschap  € 30,00 
 

€ 22,33 € 2,00 € 5,67 

Reductielidmaatschap € 30,00 
 

€ 22,33 € 2,00 € 5,67 

Combilid (+PerspectieF) € 42,50 € 12,50 € 22,33 € 2,00 € 5,67 

Actielidmaatschap**      

 
 

*   Vrijwillige keuze uit laag-, midden-, en hoogtarief 

** Actielidmaatschap: in geval van ledenwerfactie(s), tarief nader te bepalen (zie artikel 2, lid 4) 

 

B. Contributieregeling 

Artikel 1 

Algemene bepalingen 

1. Alle leden zijn contributieplichtig. 
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2. Differentiatie in de hoogte van de contributie is mogelijk, evenals verschillende vormen van 

lidmaatschap. 

3. De rechten en plichten van leden zijn gelijk, ongeacht het tarief of de lidmaatschapsvorm. 

 

Artikel 2 

Vormen van lidmaatschap 

1. Leden die in aanmerking komen voor het reductietarief, en gezinsleden betalen 50% van het 

laagtarief van hoofdleden, te verdelen volgens dezelfde sleutel als bij de hoofdleden. 

2. Het reductietarief is aan te vragen door leden met: 

- een WW-, WAO- of bijstandsuitkering; 

- een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen; 

- een studiebeurs; 

- bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

3. Het gezinslidtarief is aan te vragen door leden die behoren tot het gezin of huishouden van 

een hoofdlid, indien zij op hetzelfde woonadres geregistreerd staan.  

4. Gedurende het jaar worden er regelmatig acties georganiseerd om nieuwe leden te werven. 

Wanneer een lid door middel van een actie lid wordt, noemen we dit lid een “actielid”. Het 

tarief wordt per actie vastgesteld en goedgekeurd door de penningmeester van het Landelijk 

Bestuur. Dit actielidmaatschap is in de tijd beperkt tot de duur van maximaal 1 jaar. 

5. Leden van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden 

van de ChristenUnie. Het contributieniveau van het combilidmaatschap wordt bepaald door 

de som van de contributie van PerspectieF en de contributie tegen reductietarief van de 

ChristenUnie. 

6. Leden zijn verplicht voor 1 december van het lopend jaar wijzigingen door te geven die 

leiden tot een ander contributiebedrag. Indien het lid een wijziging niet tijdig doorgeeft 

wordt de contributie voor het eerstvolgende jaar niet aangepast, maar pas voor het 

daaropvolgende jaar. Het Landelijk Bestuur kan hiervan afwijken. 

7. Overgangsbepaling: voor huidige leden die geregistreerd staan als hoofdlid geldt dat zij vanaf 

contributiejaar 2022 omgezet worden naar het laagtarief, indien zij niet voor 31 december 

2021 een keuze doorgeven. De keuze voor een ander tarief kan op ieder moment worden 

doorgegeven en geldt vanaf het daarop volgende contributiejaar. 
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Artikel 3 

Mr. G. Groen van Prinstererstichting (Wetenschappelijk Instituut) en PerspectieF 

1. De contributietarieven van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren worden vastgesteld door het 

congres van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. 

2. De donateursbijdragen en abonnementstarieven van het Wetenschappelijk Instituut, Mr. G. 

Groen van Prinstererstichting worden vastgesteld door het stichtingsbestuur van dit 

instituut. 

 

Artikel 4 

Peildatum 

1. De peildatum voor het bepalen van het lidmaatschap en daarmee de contributie-afdracht aan de 

lokale afdeling is vastgesteld op 1 januari. De lokale afdelingen hebben via een beveiligde 

omgeving toegang tot hun actuele ledenlijst. Het lokale bestuur geeft aan de hand van deze lijst 

eventuele onjuistheden uiterlijk 20 december door aan het partijbureau. Deze gegevens zijn 

bepalend voor de berekening en verrekening van de contributieafdrachten. 

 

Artikel 5 

Landelijk uniforme contributies en giften 

1. Er is sprake van landelijk uniforme contributies met een algemene afdrachtenregeling. Deze 

contributies wordt door het partijbureau in rekening gebracht bij de leden. 

2. De lokale afdeling heeft de mogelijkheid eigen leden op te roepen tot extra financiële 

ondersteuning voor de lokale activiteiten. Voor de uniformiteit en transparantie is het echter 

ongewenst, dat contributie-inning en giftenacties vermengd worden. 

 

Artikel 6 

Contributie-inning en inningsverantwoordelijkheid 

1. De contributie wordt centraal geïnd door het partijbureau. De contributienota wordt uiterlijk 

in de maand februari naar de leden gestuurd.  

2. De betaling van contributie verplichtingen is mogelijk per maand, per kwartaal of per jaar. 

Betaling per kwartaal of per maand is alleen mogelijk door middel van automatische incasso.  
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3. De afschrijving van definitief “oninbare” contributies wordt gedeeld tussen partijbureau, 

Provinciale Unie en lokale afdeling naar rato van de vastgestelde verhoudingen van de 

afdrachten.  

 

Artikel 7 

Afdrachten aan lokale afdeling en Provinciale Unie 

1. Uiterlijk 1 juli maakt het partijbureau op basis van het ledental op de peildatum 75% van de 

totaal in dat jaar verschuldigde afdracht over aan de lokale afdelingen en Provinciale Unies. 

2. Uiterlijk 31 december volgt de eindafrekening op basis van de tot 1 december ontvangen 

contributies 

3. Mochten er na 1 december nog aanzienlijke contributiebedragen bij het partijbureau worden 

ontvangen, dan zal naar de stand per 1 april van het volgende jaar nog een naverrekening 

worden gedaan. 

4. De verdeling van de gelden over de Provinciale Unies wordt vastgesteld door het Landelijk 

Bestuur nadat hierover afstemming heeft plaatsgevonden met de Provinciale Unies. 

 

Artikel 8 

Aanmelding leden en opzegging lidmaatschap 

1. Nieuwe leden kunnen zich op elk moment in het jaar aanmelden. Bij landelijke aanmelding 

krijgt de lokale afdeling twee maanden de tijd om te laten weten, of zij redenen heeft om het 

lid niet te accepteren. Indien zij hiervan geen bericht aan het partijbureau doet toekomen 

gaat het partijbureau ervanuit dat de lokale afdeling deze leden als lid accepteert. 

2. Een nieuw lid verbindt zich tenminste gedurende de resterende looptijd van één 

kalenderjaar. 

3. Nieuwe leden betalen respectievelijk ¾, ½ of ¼ van het jaarlijkse contributiebedrag, 

afhankelijk van de vraag of ze in het eerste, tweede of derde kwartaal lid zijn geworden. 

Iemand die in het vierde kwartaal lid wordt, betaalt in dat jaar geen contributie. Ook hier 

geldt dezelfde verdeelsleutel als bij hoofdleden.  

4. Een lid kan zich voor 1 december van een lopend jaar laten uitschrijven en is dan per 

1 januari van het daaropvolgende jaar geen lid meer. Indien het lid de uitschrijving niet tijdig 

doorgeeft komt het lidmaatschap en de verplichting tot contributiebetaling pas het 

daaropvolgende jaar te vervallen.  
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5. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Een lid dat opzegt heeft geen recht op restitutie van 

reeds betaalde contributiegelden. 

6. Indien een lid ondanks herhaalde aanmaningen niet voor 1 december van het lopende 

kalenderjaar en het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan de contributieverplichting heeft 

voldaan, wordt het lid per 1 januari van het nieuwe jaar geroyeerd. 

 

Artikel 9 

Financiële ondersteuning 

1. Als blijkt dat ook na een lokale giftenactie de lokale afdeling of Provinciale Unie onvoldoende 

inkomsten genereert, bestaat er de mogelijkheid om bij het partijbureau een (financiële) 

hulpvraag in te dienen.  

2. Deze hulpvraag dient vergezeld te gaan van financiële bescheiden die de vraag onderbouwen 

en dient te worden ingediend bij het partijbureau.  

3. Lokale afdelingen zal eerst gevraagd worden hun hulpvraag in te dienen bij een Provinciale 

Unie. Provinciale Unies met een hulpvraag zal gevraagd worden hun hulpvraag in te dienen 

bij andere Provinciale Unies. 

4. Indien het bepaalde in lid 3 geen oplossing biedt kan de penningmeester van het Landelijk 

Bestuur besluiten de hulpvraag van uit de landelijke financiële middelen te voldoen. 

 

Artikel 10 

Interpretatie 

1. In gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet duidelijk zijn of niet voorzien beslist 

het Landelijk Bestuur. 

2. Het Landelijk Bestuur kan – in afwijking van een of meer bepalingen in dit reglement – voor 

een lid op diens verzoek bijzondere regelingen treffen wanneer toepassing van deze 

bepalingen naar oordeel van het Landelijk Bestuur tot kennelijke onbillijkheden leidt. 

 


