
Afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers D66 Wijk bij Duurstede 

 

Deze afdrachtregeling werd door de ledenvergadering vastgesteld op 17 juni 2014 

1. Rechtvaardiging afdrachtregeling voor D66-vertegenwoordigers in de gemeenteraad 

De afdeling is voor een groot deel afhankelijk van afdracht van de landelijke penningmeester die een 

bijdrage is, gebaseerd op het aantal leden van de afdeling. Een andere belangrijke bron van 

inkomsten is de afdracht van politieke vertegenwoordigers van D66 in de gemeenteraad. Van de 

D66-leden die gekozen of benoemd zijn wordt verwacht dat zij een gedeelte van hun vergoedingen 

voor dit werk aan de plaatselijke afdeling van de partij afdragen. 

2. Hoogte van de afdracht 

De afdrachten aan de lokale D66-afdeling door raadsleden bedragen 3% van het politieke inkomen 

c.q. de politieke vergoeding (dat is 3% van het bruto inkomen excl. onkostenvergoedingen, waarbij 

het bedrag fiscaal aftrekbaar is). 

De afdrachten aan de vereniging D66 door wethouders bedragen 1% van het politieke inkomen c.q. 

de politieke vergoeding (dat is 1% van het bruto inkomen excl. onkostenvergoedingen, waarbij het 

bedrag fiscaal aftrekbaar is). 

3. 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. 

4. Dispensatieregeling 

De penningmeester van het bestuur beslist of dispensatie verleend kan worden van de verplichte 

afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers voor gekozen of benoemde vertegenwoordigers 

namens D66. 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 landelijk niveau, dienen zich hiertoe vóóraf tot 

de penningmeester te wenden. 

5. Vaststelling 

Artikel 11 van het afdelingsreglement regelt de bevoegdheid van het afdelingsbestuur om een 

voorstel voor te leggen aan de ledenvergadering. De ledenvergadering stelt de afdrachtregeling voor 

politieke vertegenwoordigers op afdelingsniveau vast en gebruikt daarvoor de percentages uit de 

landelijke afdrachtregeling als richtlijn. 


