
 

 

Betaling lidmaatschap LEDENBIJDRAGE 

 
Je wordt lid van COC door het inschrijvingsformulier naar COC te versturen. Of beter nog, 
door je online in te schrijven. Sneller en gemakkelijker! 
Surf naar www.coc.be - lid worden - word lid. 
 

De betaling van de ledenbijdrage kan dan op drie manieren gebeuren: ofwel maandelijks met 
een mandaat, ofwel door het totale bedrag over te schrijven, ofwel met een driemaandelijkse 
digitale overschrijving. 
 

Betaling met een mandaat 
Als je je bijdrage betaalt met een mandaat (vroeger domiciliëring genoemd), dan betaal je je 
ledenbijdrage maandelijks in schijfjes. Als je kiest voor deze methode, vragen we je wel de 
ledenadministratie te verwittigen als er iets verandert in je situatie. Deze wijziging kan 
immers een aanpassing van de ledenbijdrage meebrengen en dit zowel in min als in plus. 
 
Betaling met een overschrijvingsformulier 
Als je kiest voor een overschrijving, dan ontvang je binnenkort een overschrijvingsformulier 
en daarna ieder jaar rond januari. Je betaalt de bijdrage die overeenstemt met je situatie op 1 
januari. Wij vragen met aandrang ook ineens het bedrag over te schrijven voor een volledig 
jaar en geen deel hiervan. Als je een afwijkend bedrag betaalt, brengt dat immers niet alleen 
veel manueel werk met zich mee, maar is de kans ook groot dat deze bijdrage alleen maar 
geboekt wordt voor een gedeelte van het jaar. Je zou dan kunnen denken dat je nog lid bent 
van COC, terwijl dat niet meer zo is.  
 
Betaling met een digitale overschrijving 
Als je kiest voor een digitale overschrijving, ontvang je elke drie maanden een mailtje met een 
betalingsuitnodiging van ons. Je schrijft dan de ledenbijdrage voor drie maanden over.  
 
Betaling van de juiste ledenbijdrage 
Elk jaar stellen wij vast dat een behoorlijk aantal leden niet de juiste ledenbijdrage betaalt. 
Meestal komt dit tot uiting bij het behandelen van klachten, bij het betalen van de 
stakingsvergoeding of de vakbondspremie en bij het behandelen van juridische dossiers. Het 
is goed om te weten dat leden maar van onze volledige dienstverlening kunnen genieten als 
zij de juiste bijdrage betalen. Goede afspraken maken goede vrienden. 

Bedrag van het lidgeld voor het jaar 2023 
(Gelieve met X aan te duiden tot welke categorie je behoort) 

 
 

 Leden met een opdracht groter dan 50%, een halftijdse 
loopbaanonderbreking, een halftijds zorgkrediet of die minder 
dan 50% werken en daarbovenop een uitkering/vergoeding 
ontvangen of een zelfstandige activiteit uitoefenen 

€ 230,28 

 Leden met een opdracht van 50 % of minder (totale 
tewerkstelling) 

€ 159,72 

 Leden jonger dan 25 jaar (gedurende maximaal 12 maanden) - ACV GO € 132 

 Leden met uitsluitend een vervangingsinkomen € 153,24 

 Leden die behoren tot de sector gepensioneerden € 80,64 

 Leden zonder inkomen € 65,76 

 Leden die afstuderen in 2023 en uitsluitend tot en met december 2023 Gratis 

 

Ledenadministratie 
Als je informatie wil over je lidmaatschap of ledenbijdrage, dan contacteer je best 
onmiddellijk de dienst ledenadministratie op het nationaal secretariaat in Brussel. 
Je kan terecht bij onze medewerkers Veerle Dhuyvetter, Annick Van den Haute, Karina 
Renotte en Becky Willaert. 

 

Je kan de ledenadministratie bereiken op coc.ledenadministratie@acv-csc.be, op het 
nummer 02 244 37 91 of op COC Ledenadministratie, Britsierslaan 5 in 1030 Brussel. 

http://www.coc.be/
mailto:coc.ledenadministratie@acv-csc.be


 

  

 

 



   

   

   

      





  

   

 

  


