Afdrachtregeling D66 Arnhem
De afdrachtregeling is door de afdelingsvergadering Arnhem vastgesteld op 8 juli 2009.
In de ALV in 2014 is de regeling besproken en aangepast. De wijziging betreft de verhoging
van de afdrachtspercentage.
Afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers afdeling D66 Arnhem
A) Definitie politiek vertegenwoordiger
In deze afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers afdeling Arnhem wordt bedoeld met
“politiek vertegenwoordiger” ieder D66-lid dat behoort tot een van de volgende categorieën:
• Wethouder;
• Gemeenteraadslid;
• Fractiesecretaris.
B) Bevoegdheid tot het vaststellen van een afdrachtregeling politieke
vertegenwoordigers
Artikel 11 van het afdelingsreglement D66 Arnhem regelt de bevoegdheid van het
afdelingsbestuur om een voorstel op te stellen inzake de afdracht van politieke
vertegenwoordigers aan de afdeling. 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 afdelingsniveau. Daartoe is onder punt c ook
een richtlijn gegeven voor de hoogte van de afdracht voor politieke vertegenwoordigers op
het afdelingsniveau: wethouders, gemeenteraadsleden en fractiesecretaris.
C) Verplichte afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers op afdelingsniveau
Vertegenwoordigers namens D66 in de het College van Burgermeester en Wethouders,
Gemeenteraadsleden en de Fractiesecretaris 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 Gemeente een verklaring dat de kandidaat akkoord gaat
met de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers en met het verstrekken van informatie
omtrent het voldoen aan de afdrachtregeling 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. 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 Afdeling Arnhem D66 door Wethouders,
Gemeenteraadsleden en de Fractiesecretaris bedragen 6% van het politieke inkomen c.q. de
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politieke vergoeding (dat is 6% van het bruto inkomen excl. Onkostenvergoedingen)
Overigens wordt opgemerkt dat deze afdracht voor betrokkenen fiscaal aftrekbaar is.
E) Bestemming van de inkomsten uit de afdrachten
De afdrachten komen ten goede aan het bestuur van de afdeling. Door de jaarlijkse
begroting geeft het bestuur jaarlijks vooraf aan hoe alle beschikbare bestuursmiddelen
verwacht besteed te worden.
F) Verklaring inzake het verstrekken van gegevens over het betalingsgedrag aan de
Stemadviescommissie
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 Gemeente 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 Gemeente
heeft vervuld. De gegevens omtrent het betalingsgedrag worden verzameld om
te kunnen controleren of voldaan wordt aan de door de afdelingsvergadering vastgestelde
afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers. De gegevens zijn alleen bekend bij de
penningmeester van de afdeling. 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 afdelingsniveau een
bepaling in deze zin worden opgenomen over het meewegen van gegevens over het
betalingsgedrag van gekozen politieke vertegenwoordigers namens D66.
G) Dispensatieregeling
Aan degene die onder de afdrachtverplichting valt kan dispensatie worden verleend. Het
verzoek hiertoe wordt ingediend bij de Penningmeester. Deze stelt in overleg met de
voorzitter een voorstel op of en hoe op het verzoek zal worden gereageerd. Het Bestuur
neemt hierover het besluit. IJkpunt voor het opstellen van het voorstel is de beoordeling van
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de mate waarin de toekomstige kandidaat afhankelijk is van de inkomsten uit hoofde van de
vertegenwoordigende functie.
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