
 

Bewilligingsformulier voor GroenLinks kandidaten  

voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 

Personalia (deze gegevens worden straks gebruikt bij het formeel indienen van de lijst, vul dit 
zorgvuldig in): 

 

Voornaam (compleet en voluit als in paspoort): ……………………………………………………………. 

Roepnaam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam:………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Ik akkoord met de Afdrachtregeling van GroenLinks, zoals in 2009 vastgesteld door 

het Congres (zie bijlage). 

2. Ik verplicht me tot het teruggeven van een eventuele zetel als ik de fractie tussentijds 
verlaat. 

Ondertekening 

Plaats en datum:  ............................................................................................................   

Handtekening:  ................................................................................................................   
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Toelichting Afdrachtregeling GroenLinks 

Alle leden van GroenLinks die vertegenwoordigend werk verrichten in een parlementair orgaan 
of bestuur, zijn afdrachtplichtig; dat betekent dat je een deel van je vergoeding als 

GroenLinksvertegenwoordiger overmaakt aan de partij. De GroenLinks-organisatie "draait" voor 35% op 

deze afdrachten. 
Hoe werkt het? 

 Bij je kandidaatstelling heb je ingestemd met deze regeling (via het bewilligingsformulier). 

 Zodra je gekozen bent, vragen we je aanvullende gegevens, via de Afdrachtverklaring die je 
kunt downloaden van GLweb, een website voor actieve GroenLinksers (achter login) 

 Je kunt zelf kiezen hoe je de afdracht overmaakt: als je kiest voor periodieke overschrijving 
of notariële akte maak je het bedrag over naar rekening 78.68.08.969 ten name van 
GroenLinks Afdrachten te Utrecht; als je kiest voor overmaken per acceptgiro, sturen we per 

kwartaal een factuur. 

 De eerste keer krijg je een factuur met het juiste bedrag 

De Afdrachtregeling 

De GroenLinks Afdrachtregeling bestaat uit twee elementen: 
1-De Afdrachtregeling zelf wordt door het congres vastgesteld (zie bijlage) 
2-Het Uitvoeringsbesluit bevat gedetailleerder informatie en wordt door het bestuur 

vastgesteld (laatste versie: pdf of als je nog niet in kunt loggen op te vragen bij de 

kandidatencommissie) 

Voor wie geldt de Afdrachtregeling? 

1-Vertegenwoordigers van GroenLinks (zie formele tekst Afdrachtregeling verderop) 

2-Vertegenwoordigers van een lokale partij 

In november 2009 is door het congres een vernieuwde Afdrachtregeling vastgesteld. Daarin 

staat o.a. dat GroenLinks-leden die voor een lokale partij actief zijn kunnen kiezen voor het 
betalen van 50% van de afdracht in ruil voor alle ondersteuning die het Landelijk Bureau biedt. 
In veel gemeenten waar GroenLinks niet in de raad vertegenwoordigd is zijn wel GroenLinks 

leden actief voor een lokale partij, als raadslid of als wethouder. Ook die raadsleden en 

wethouders willen we graag kennen, informeren en ondersteunen. Dat kan alleen als afdelingen deze 

mensen bij ons aanmelden. 

Het voordeel daarvan is dat wij deze mensen kunnen abonneren op de GLweb.update, maar 
ook dat wij hen eventueel kunnen benaderen voor een specifiek op deze groep gericht aanbod 
voor een training bv. 

Het is ook mogelijk om niet voor deze Afdrachtregeling te kiezen en toch gebruik te maken van 

bepaalde onderdelen van het aanbod van het Landelijk Bureau (voor die onderdelen vragen we 

dan een extra bijdrage). 

Aanmelden 

Met de Afdrachtverklaring kun je je als afdrachtplichtige aanmelden bij het landelijk bureau. Na de 

verkiezingen krijg je hier meer informatie over. In verband met de gevraagde handtekening graag 

printen en opsturen naar het adres dat op het formulier staat. 

Meer informatie 
Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling Financiën via afdrachten@groenlinks.nl  
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Formele tekst Afdrachtregeling 
AFDRACHTREGELING VOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN BESTUURDERS 

1. Inleiding 
De afdrachtregeling is in 1990 door het congres van GroenLinks vastgesteld. Op 18 maart 2000 heeft het 
congres tot verandering van de regeling besloten per 1 juli 2000. In 2005 en 2009 is naar aanleiding van 

discussies in de partijraad en het partijbestuur de regeling aangepast. Vanwege de opheffing van de 
deelraden in Amsterdam en Rotterdam is in 2014 de regeling aangepast. Per 1 januari 2015 is de 

regeling gewijzigd voor wethouders en gebieds- en bestuurscommissiebestuurders. 

2. Geldigheid 
De afdrachtregeling van GroenLinks geldt voor volksvertegenwoordigers; (duo)leden van 
(deel)gemeenteraden, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees 
Parlement) en bestuurders (gebieds- en bestuurscommissieleden, wethouders, burgemeesters, 

gedeputeerden, commissarissen van de Koningin, staatssecretarissen, ministers en eurocommissarissen). 

3. Afdracht Criteria 

De afdrachtregeling is gerelateerd aan de wettelijk vastgestelde vergoeding voor vertegenwoordigende 
c.q. bestuurlijke arbeid en wordt als volgt vastgesteld: 

a. Voor (duo)leden van (deel)gemeenteraden, Provinciale Staten en Eerste Kamer is de afdracht 
10 procent van de bruto vergoeding. 

b. Voor wethouders en gebieds- en bestuurscommissiebestuurders is de afdracht: 

Schijf a) 8% van de brutovergoeding over het deel van de vergoeding tot € 26.908 (maximale 

vergoeding voor een gemeenteraadslid in 2016), plus 
Schijf b) 14.5% van de brutovergoeding over het deel van de vergoeding tussen € 26.908en € 

70.053 (maximale vergoeding van klasse 3 in 2016), plus 

Schijf c) 16.5% van de brutovergoeding over het deel van de vergoeding boven € 70.053 

c. Voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, anders dan wethouders en gebieds- en  

bestuurscommissiebestuurders, met een bruto vergoeding hoger dan de maximale vergoeding  

voor een gemeenteraadslid (in 2016 € 26.908 per jaar), is de afdracht: 
Schijf a) 12,5% van de brutovergoeding over het deel van de vergoeding tot € 62.629 

(maximale vergoeding van klasse 2 in 2016), plus 

Schijf b) 15% van de brutovergoeding over het deel van de vergoeding boven € 62.629 

4. Vrijstellingsregeling 
Er kunnen redenen zijn om (gedeeltelijke) vrijstelling van afdracht aan te vragen. Daartoe gelden de 
volgende criteria 

a. Vrijstellingsgrens 

Als een totaal bruto jaar inkomen niet hoger is dan de maximale raadsvergoeding in de grootste 

gemeente kan aanspraak worden gemaakt op vrijstelling van de afdrachtverplichting. 
b. Armoedeval 

Mits het bruto jaarinkomen na aftrek van afdracht onder de onder a genoemde grens komt, kan 
(gedeeltelijke) vrijstelling worden aangevraagd. 

c. Uitzonderingen 

In bijzondere gevallen kan een verzoek worden gedaan om gedeeltelijke of gehele vrijstelling van 

de afdracht. 

Vrijstellingen worden per kalenderjaar verstrekt en dienen per kalenderjaar te worden aangevraagd bij de 

afdeling financiën van het landelijk partijbureau. 
aan GroenLinks landelijk; de landelijke afdracht gaat altijd voor. 
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