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 AFDRACHTREGELING POLITIEKE VERTEGENWOORDIGERS D66 per 1 januari 2008  

 
 
1. Aanleiding 

 De landelijke afdrachtregeling werd door het congres vastgesteld op 18 november 2000, gewijzigd op 16 
november 2002 en opnieuw op 12 mei en 17 november 2007.  
 
Naar aanleiding van twee moties die werden aangenomen door congres 70 (25 maart 2000), werd door 
congres 71 de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers per 1 januari 2001 vastgesteld. Enkele 
technische aanpassingen werden voorgelegd aan congres 75 en resulteerden in de versie, die vanaf 1 
januari 2003 van kracht was. Op congres 85 (12 mei 2007) werd een wijziging vastgesteld, die een 
sanctiemogelijkheid toestaat.  
 
Tijdens congres 86 (17 november 2007) werd een besluit genomen over twee zaken: de verankering van 
een afspraak uit 2003 tussen de Bestuurdersvereniging en de toenmalige penningmeester van het 
Landelijk Bestuur: een afwijking van het in deze regeling genoemde percentage voor burgemeesters en 
Commissarissen van de Koningin, waarbij de hoogte van de afdracht gerelateerd is aan het aantal 
inwoners van de gemeente. Dit komt voort uit het bezwaar, dat burgemeestersbenoemingen al lange tijd 
niet meer politiek bepaald zijn. Bovendien betekent de afdracht van 3% voor met name burgemeesters 
van kleinere gemeenten een zware financiële belasting.  
Het 2

e
 besluit, dat door congres 86 genomen werd, heeft betrekking op de leden van het Europees 

Parlement. Omdat zij in België belastingplichtig zijn, is de afdracht niet fiscaal aftrekbaar in Nederland en 
wordt het percentage van de afdracht aangepast met de belastingaftrek.  
Tenslotte werd op 17 november een amendement aangenomen, dat afdelingen en regio’s adviseert om 
de landelijke percentages ook toe te passen op lokaal en regionaal niveau, zodat ze bijv. ook gelden 
voor wethouders.  

 
2.   Waarom een afdrachtregeling voor D66 vertegenwoordigers? 

D66 heeft in principe vier bronnen van inkomsten: de contributie van de leden, de subsidie van het 
ministerie van BZK (afhankelijk van het aantal zetels in de Tweede Kamer), giften en de afdrachten van 
politiek vertegenwoordigers namens D66 waar het in deze regeling om gaat. Van D66-leden die gekozen 
of benoemd zijn om D66 op lokaal, regionaal, landelijk of Europees niveau te vertegenwoordigen wordt 
verwacht dat zij een klein gedeelte van hun vergoeding of salaris aan de partij afdragen. Het hoeft geen 
betoog dat alle inkomsten hard nodig zijn voor het functioneren van de partij. 
 

 
 
Deze afdrachtregeling werd door het regiovergadering Noord Holland vastgesteld op 15 februari 2008.  
 
 
Afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers regio D66 Noord Holland per 1 januari 2008 
 
A. Definitie politiek vertegenwoordiger 

In deze afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers regio Noord Holland wordt bedoeld met “politiek 
vertegenwoordiger” ieder D66-lid dat behoort tot een van de volgende categorieën: Gedeputeerde en lid 
van Provinciale Staten,  

  
B. Bevoegdheid tot het vaststellen van een afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers  

Artikel 9 van het regioreglement D66 Noord Holland regelt de bevoegdheid van het regiobestuur om een 
voorstel inzake de afdracht van leden van de provinciale fractie aan de regio. 
Het is van groot belang dat op alle bestuurlijke niveaus in de partij gebruik wordt gemaakt van deze 
bevoegdheid om een adequate afdrachtregeling vast te stellen. 

  
De afdrachtregeling voor het landelijk niveau wordt beschouwd als richtlijn voor vast te stellen 
afdrachtregelingen op het regionale niveau. Daartoe is onder punt c ook een richtlijn gegeven voor de 
hoogte van de afdracht voor politieke vertegenwoordigers op het regionale niveau: statenleden en  
gedeputeerden. 
 

C.  Verplichte afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers op provinciaal niveau 
Vertegenwoordigers namens D66 in de Provinciale Staten en Gedeputeerden Staten zijn verplicht om 
een vastgesteld deel van hun inkomen uit hoofde van hun politieke functie af te dragen aan de partij. 

 
Om nakoming van deze regeling te verzekeren en bovendien kandidaten voor functies tijdig op het 
bestaan van deze regeling te wijzen, bevat het kandidaatstellingsformulier van de interne verkiezingen 
ten behoeve van het opstellen van de kieslijst voor politiek vertegenwoordigende functies in de 
Provinciale Staten een verklaring dat de kandidaat akkoord gaat met de afdrachtregeling politieke 
vertegenwoordigers en met het verstrekken van informatie omtrent het voldoen aan de afdrachtregeling 
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politieke vertegenwoordigers door de penningmeester aan een eventuele stemadviescommissie. 
Benoemde vertegenwoordigers ondertekenen een dergelijke verklaring niet, maar worden dringend 
verzocht dezelfde gedragsregels in acht te nemen. Om administratieve en kostentechnische redenen zal 
de afdracht middels een incasso worden geregeld. Het verplicht stellen van de regeling houdt een 
interne en morele verplichting in, die intern juridisch afdwingbaar wordt gemaakt op de volgende wijze. 
Mocht de benoemde of gekozen bestuurder na meerdere betalingsherinneringen volharden in het niet 
betalen van zijn/haar afdracht, dan kan het Landelijk Bestuur besluiten om dit lid te royeren op basis van 
artikel 7 van de Statuten.  

 
D.           Hoogte van de afdracht 

De verplichte afdrachten aan de vereniging D66 door Gedeputeerden en Leden van de Staten bedragen 
5% van het politieke inkomen c.q. de politieke vergoeding 
(dat is 5% van het bruto inkomen excl. onkostenvergoedingen, waarbij het bedrag fiscaal aftrekbaar is).  
 

E. Bestemming van de inkomsten uit de afdrachten 
80% van de inkomsten uit de afdrachten zal ten goede komen aan de reserves van de partij die bestemd 
zijn voor het voeren van verkiezingscampagnes en 20% aan de algemene middelen. Deze 20% stelt het 
bestuur in staat de ondersteunende partijorganisatie voor de politiek vertegenwoordigers in stand te 
houden en waar mogelijk te versterken.  
 

F. Verklaring inzake het verstrekken van gegevens over het betalingsgedrag aan de Stemadvies-
commissie 
Met het oog op de privacybescherming zullen kandidaten bij het kandidaatstellingsformulier voor interne 
verkiezingen ten behoeve van het opstellen van kieslijsten namens D66 voor vertegenwoordigende 
functies in de Provincie worden gevraagd om separaat een schriftelijke verklaring te ondertekenen. 
Hierdoor stemt men in met het verstrekken van gegevens omtrent het betalingsgedrag inzake de 
verplichte afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers voor politieke vertegenwoordigers namens D66 
aan de stemadviescommissie. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan de stemadviescommissie, 
indien iemand zich kandideert voor een vertegenwoordigende functie, terwijl hij al eerder een politiek 
vertegenwoordigende functie namens D66 in de Provincie heeft vervuld. De gegevens omtrent het 
betalingsgedrag worden verzameld om te kunnen controleren of voldaan wordt aan de door het congres 
vastgestelde afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers. De gegevens zijn alleen bekend bij de 
penningmeester van het Regio Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor een zorgvuldige administratie en 
voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens. Bij de administratie van het betalingsgedrag 
wordt gebruik gemaakt van drie categorieën van gegevens: 

• afgedragen volgens de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers 

• niet afgedragen 

• te weinig afgedragen volgens de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers 
 
De gegevens worden vertrouwelijk door de penningmeester verstrekt aan de stemadviescommissie als 
één van de bronnen om de geschiktheid van de kandidaten voor een vertegenwoordigende functie te 
kunnen beoordelen. Uitgangspunt daarbij is dat volksvertegenwoordigers namens D66 een bijzondere 
verantwoordelijkheid hebben voor hun partij en dus ook voor haar financiële positie. De 
stemadviescommissie kan de gegevens alleen zelf gebruiken voor de beoordeling van de geschiktheid 
van de kandidaten. In haar uiteindelijke advies kan alleen in algemene zin, dus niet direct herleidbaar tot 
een kandidaat, iets worden opgemerkt over het feit dat het betalingsgedrag inzake de afdrachtregeling 
politieke vertegenwoordigers, voor zover hierover gegevens beschikbaar waren, een criterium is dat 
meegewogen is bij de geschiktheid van de kandidaten. Om dit adequaat te regelen zal in 
instellingsbesluiten voor stemadviescommissies op regionaal niveau een bepaling in deze zin worden 
opgenomen over het meewegen van gegevens over het betalingsgedrag van gekozen politieke 
vertegenwoordigers namens D66. 

 
G Dispensatieregeling 

De penningmeester van het Regionaal Bestuur beslist of dispensatie verleend kan worden van de 
verplichte afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers voor gekozen of benoemde vertegenwoordigers 
namens D66 op regionaal niveau. IJkpunt voor de beoordeling is de mate waarin de toekomstige 
kandidaat afhankelijk is van de inkomsten uit hoofde van de vertegenwoordigende functie. Leden, die 
zich willen kandideren voor vertegenwoordigende functies namens D66 op regionaal niveau, dienen zich 
hiertoe vóóraf tot de penningmeester te wenden.  

 


