
Richtlijn voor de leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Utrecht inzake het bedrag van 
de eigen bijdrage die een lid of vriend verschuldigd is 
 
1. Volgens de Kerkorde is ieder lid en iedere vriend verplicht naar vermogen bij te 
dragen aan de geloofsgemeenschap. De vraag van wat “naar vermogen” is, is een zaak van 
persoonlijke afweging. Maar om voor die afweging een oriëntatiepunt te hebben geldt binnen 
de gemeente Utrecht de volgende richtlijn, die afhankelijk is van ieders individuele inkomen. 
 
2. Voor degenen die inkomstenbelasting betalen: 
a) bij een verzamelinkomen over box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting tot € 20.00, -: 1 % van het 
verzamelinkomen; 
b) bij een verzamelinkomen over box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting tot € 35.000,-: 1½ % van 
het verzamelinkomen; 
c) bij een verzamelinkomen over box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting tot € 70.000, -: 2% van 
het verzamelinkomen; 
d) ) bij een verzamelinkomen over box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting hoger € 70.000, -: 3% 
van het verzamelinkomen. 
 
3. Degenen die geen inkomstenbelasting betalen kunnen het bruto loon als uitgangspunt 
nemen. 
 
4. Voorbeeld: 
Stel dat uw verzamelinkomen € 25.000 bedraagt, dan zou volgens de richtlijn uw bijdrage  
1½ % van € 25.000 = € 375 bedragen. 
 
5. Slotopmerkingen 
- De RGU is erkend als ANBI-instelling zodat de bijdrage als gift voor de inkomstenbelasting 
aftrekbaar is; het RSIN -nummer van de Remonstrantse Gemeente Utrecht is 002609976. 
- Voor de aftrekbaarheid van giften geldt dat alleen het totale bedrag van de giften in enig jaar dat 
hoger is dan 1% van het zogenaamde drempelinkomen aftrekbaar is.  
- Deze drempel van 1% geldt niet als de bijdrage gegeven wordt op basis van een 
schenkingsovereenkomst. Bij zo'n schenkingsovereenkomst verbindt u zich tot het jaarlijks doen van 
een vaste gift gedurende een periode van tenminste vijf jaar. De penningmeester geeft u graag 
hierover meer informatie. 
- De richtlijn geldt niet voor leden en vrienden in het eerste jaar dat zij lid of vriend zijn. Dan geldt 
een vaste bijdrage van € 90, -. 
                                      
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering  van de Remonstrantse Gemeente Utrecht op 25 

november 2017. 


