
Amendementen en preadviezen op 

Voorstel verhogen afdrachten gekozen 
vertegenwoordigers en bestuurders

anderzijds op een gelijk niveau brengen. Het voor-
stel betreft een trapsgewijze verhoging naar een
gelijk eindpercentage. Landelijk gekozen vertegen-
woordigers en bestuurders dragen nu 2% af van
hun bruto politiek inkomen. Dit wordt in 2009
eerst met 2,5% verhoogd en daarna in 2010 nog
een keer met 1% verhoogd. De totale afdracht
wordt hiermee 5,5%. Voor lokale en provinciale ver-
tegenwoordigers en bestuurders wordt de bijdrage
in 2009 met 1% verhoogd. De totale afdracht
wordt hiermee dan ook 5,5%.

2. Zaltbommel 
Wijzigen: De genoemde punten onder 1, 2 en 3
worden: “ ...dat vanaf 1 juli 2009 de landelijk en
lokaal gekozen vertegenwoordigers, bestuurders
(Eerste en Tweede Kamerleden,
Europarlementariërs, Statenleden,
Gemeenteraadsleden, Waterschapsleden,
bewindspersonen en Partijbestuur) een jaarlijkse
afdracht doen van 3,5% van hun bruto politieke
inkomen. Deze gelden zullen rechtstreeks ten
goede komen aan het centraal spaarfonds voor
verkiezingen. 
Toelichting: Het voorstel oogt wat verwarrend.
Onze afdeling is van mening dat alle volksverte-
genwoordigers hetzelfde percentage van hun
bruto politieke inkomen moeten afdragen. In het
voorstel komen we de leden van waterschappen
niet tegen. Vandaar de aanvulling in dit amende-
ment. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
PB-AMENDEMENT: Lid 2 wordt: dat de lokaal en
provinciaal gekozen vertegenwoordigers en
bestuurders (raadsleden, wethouders, burgemees-
ters, statenleden, Commissarissen van de
Koningin en (algemeen) bestuursleden van de
waterschappen namens de Partij van de Arbeid)
vanaf 1 april 2009 een jaarlijks extra afdracht doen
van minimaal 1% van hun bruto politieke inko-
men. Dit bedrag zal rechtstreeks ten goede komen
aan het centraal spaarfonds voor verkiezingen;

3. Castricum 
Toevoegen: Eventuele (on-)kostenvergoedingen
worden niet gerekend tot het bruto politieke inko-
men 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
PB-AMENDEMENT: Toevoegen nieuw punt 4:
Eventuele (on-)kostenvergoedingen worden niet
gerekend tot het bruto politieke inkomen.
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Toelichting (niet amendeerbaar)
Op het congres van 13 en 14 juni 2008 is besloten dat er op

korte termijn een plan ontwikkeld wordt om de inkomsten van

de partij de verhogen, waarbij nadrukkelijk gekeken moet wor-

den naar de mogelijkheid om de afdrachten van de gekozen ver-

tegenwoordigers en bestuurders te verhogen, zodat zowel op

lokaal als op landelijk niveau hetzelfde percentage wordt afge-

dragen. Na 1 januari 2010 zullen alle genoemde personen dus

5,5% van hun bruto politieke inkomen afdragen. 

Voorstel (amendeerbaar)
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen

op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht, besluit:

1) dat vanaf 1 april 2009 de landelijk gekozen vertegenwoor-

digers en bestuurders (Eerste en Tweede Kamerleden,

Europarlementariërs, bewindspersonen en Partijbestuur) –

analoog aan de situatie op lokaal en provinciaal niveau – een

jaarlijkse afdracht doen van minimaal 2,5% van hun bruto

politieke inkomen. Dit bedrag zal rechtstreeks ten goede

komen aan het centraal spaarfonds voor verkiezingen; 

Amendementen 

1. Zaanstad 
Wijzigen: Amendement 1: de genoemde punten
onder 1, 2 en 3 worden:" ...dat vanaf 1 januari 2010
de landelijk en lokaal gekozen vertegenwoordi-
gers, bestuurders (Eerste en Tweede Kamerleden,
Europarlementariërs, Statenleden,
Gemeenteraadsleden, bewindspersonen en
Partijbestuur) een jaarlijkse afdracht doen van
minimaal 5,5% van hun bruto politieke inkomen.
Deze gelden worden aangewend voor campagnes
en verkiezingen." 
Toelichting: de voorstellen zijn verwarrend: in de
toelichting staat 5,5% en in de voorstellen kom je
niet verder dan 3,5%. Het getrapte systeem draagt
ook niet bij aan de duidelijkheid. Houd het een-
voudig! 
PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: Op basis van artikel 8 lid 2 van de sta-
tuten mag een bijdrage voor de financiering van
de verkiezingscampagnes gevraagd worden van
gekozen vertegenwoordigers en bestuurders. Het
Partijbestuur wil deze bijdrage van onze vertegen-
woordigers en bestuurders verhogen met het oog
op de komende verkiezingen. Daarnaast wil het
Partijbestuur het percentage van het bruto politie-
ke inkomen van lokale en provinciale vertegen-
woordigers en bestuurders enerzijds en landelijke
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2) dat de lokaal gekozen vertegenwoordigers en bestuurders

vanaf 1 april 2009 een jaarlijks extra afdracht doen van

minimaal 1% van hun bruto politieke inkomen. Dit bedrag

zal rechtstreeks ten goede komen aan het centraal spaar-

fonds voor verkiezingen;

Amendementen 

5. Castricum 
Toevoegen: Eventuele (on-)kostenvergoedingen
worden niet gerekend tot het bruto politieke inko-
men 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
Zie amendement 3 afdeling Castricum.

6. Zaanstad 
Gilze En Rijen
Toevoegen: "Voor lokaal gekozen vertegenwoordi-
gers (raadsleden) kan ontheffing worden verleend
indien het politieke inkomen de enige inkomsten-
bron is. 
Toelichting: Indien het inkomen van de betreffen-
de vertegenwoordiger minder dan het sociaal
minimum bedraagt, zal bij eventueel noodzakelij-
ke compensatie op grond van de WWB geen reke-
ning worden gehouden met genoemde afdracht. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
PB-AMENDEMENT: Toevoegen: nieuw punt 5:
Vertegenwoordigers en bestuurders kunnen dis-
pensatie aanvragen bij het Partijbestuur;

7. Amsterdam Osdorp 
Toevoegen: na verkiezingsfonds en/of actiefonds 
Toelichting: In het kader van permanente campag-
ne hebben we in Osdorp, maar waarschijnlijk ook
elders niet alleen extra geld nodig als er verkiezin-
gen in aantocht zijn. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: In artikel 8, lid 2 staat: Het bestuur,
kan voor de leden die zijn verkozen dan wel een
bestuurlijke functie bekleden waartoe het lidmaat-
schap van de partij heeft bijgedragen, een bijdrage
vaststellen welke door die leden dient te worden
afgedragen aan dat bestuur. Deze bijdragen zijn
bestemd voor de financiering van verkiezingscam-
pagnes.

8. Gouda 
Toevoegen als één na laatste woord van punt 2:
lokale 
Toelichting: verduidelijking van de tekst 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
PB-AMENDEMENT: laatste zin van zowel lid 1 als
lid 2 wordt: Dit bedrag zal rechtstreeks ten goede
komen aan de landelijke verkiezingsfondsen.
Toelichting: Dit voorstel is een voortvloeisel van de
aangenomen motie Nijmegen waarin gesteld
wordt: “op korte termijn een plan van aanpak te
ontwikkelen ter verhoging van de inkomsten van

de partij... de hieruit voortkomende middelen te
benutten ter ondersteuning en professionalisering
van de permanente campagne op o.a. landelijk,
lokaal en provinciaal niveau.” Dit voorstel geeft
hieraan invulling.

9. Amsterdam Slotervaart 
Toevoegen: "Vanaf 1 januari 2010 zullen alle
afdrachten van lokale gekozen vertegenwoordigers
van hun bruto politiek inkomen centraal door het
partijbureau worden geïnd. De afdracht van 2,5%
komt ten goede aan de afdelingskas voor Rood op
Straat acties e.d. Het partijbureau zal deze ontvan-
gen gelden doorstorten op de bankrekening van
de afdeling." 
Toelichting: vele afdelingen hebben grote proble-
men om de afdracht van de lokaal gekozen verte-
genwoordigers te kunnen innen. Het partijbureau
is veel meer toegerust om deze handelingen ade-
quaat te kunnen verrichten. Het verlicht de taak
van het afdelingsbestuur enorm als dit onderdeel
wordt van de dienstverlening van het partijbureau
aan de afdelingen.
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
PB-AMENDEMENT: Toevoegen nieuw punt 6:
vanaf 1 januari 2010 worden lidmaatschapsgelden
en afdrachten van vertegenwoordigers en bestuur-
ders centraal door het partijbureau geïnd. De gel-
den die bestemd zijn voor de lokale afdelingen en
de gewesten worden vervolgens herverdeeld.
Toelichting: Het Partijbestuur wil af van de diffuse
inning van zowel de contributie als de afdrachten
bij vertegenwoordigers en bestuurders van de par-
tij. Dit vermindert de administratieve lasten voor
alle betrokkenen. Voor wat betreft de doeleinden
van de afdrachten; zie hiervoor de toelichting op
voorgaand amendement afdeling Gouda.

10. PB-Amendement 
Toevoegen: na bestuurders: “in gemeenten, pro-
vincies en waterschappen”
Toelichting: Het was niet duidelijk genoeg wie met
lokaal bedoeld worden

3) dat vanaf 1 januari 2010 de landelijk gekozen vertegen-

woordigers en bestuurders (Eerste en Tweede

Kamerleden, Europarlementariërs, bewindspersonen

en Partijbestuur) – analoog aan de situatie op lokaal en

provinciaal niveau – een jaarlijks extra afdracht doen

van minimaal 1% van hun bruto politieke inkomen.
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Amendementen 

11. Castricum 
Toevoegen: Eventuele (on-)kostenvergoedingen
worden niet gerekend tot het bruto politieke inko-
men 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
Zie amendement 3 afdeling Castricum.

12. PB-Amendement
Toevoegen: Dit bedrag zal rechtstreeks ten goede
komen aan de landelijke verkiezingsfondsen.
Toelichting: Dit is lijn met de voorstellen 1 en 2.
Bovendien is geregeld in artikel 8, lid 2 dat deze
bijdragen ten goede dienen te komen van het ver-
kiezingsfonds
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