
Nieuwe lokale afdracht regeling raadsleden en wethouders GroenLinks Nijmegen  
 
Deze afdracht komt naast de afdracht die raadsleden en wethouders afdragen aan GroenLinks landelijk. De 

afdracht is een verplichte bijdrage. De afdracht is als gift aftrekbaar van de belastingen. GroenLinks Nijmegen is 

ANBI goedgekeurd. De lokale afdracht is een extra afdracht bovenop de primaire landelijke afdracht die 

gebruikt wordt om lokale afdelingen te ondersteunen. 

Vanaf 2018 is de maximale vergoeding voor raadsleden van de grootse gemeenten € 2.427,48 per maand. Dat 

is per jaar € 29.129,76. Vergoeding voor de raadsleden in Nijmegen is €1.993,90 per maand. Dus per jaar 

€23.926,80 (daarnaast een onkostenvergoeding van €173,40). 

 Aanpassing van de lokale afdrachtregeling: 

Reden aanpassing: veel lokale fracties hanteren helemaal geen lokale afdracht of een veel lagere. Enkele 
(kleinere) gemeenten zitten op niveau van Nijmegen zonder progressieve opbouw (tussen 30-80 euro): 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht geen lokale afdracht. Alkmaar en Arnhem €30,- p/m, Den Bosch €80,- p/m (?),  
Noordwijk €85,-p/m.  Daarbij dreigen we komende jaren veel geld over te houden als we een vergelijkbare 
begroting hanteren als in de afgelopen jaren (zie begroting 2019). 
We hebben een rekenexercitie uitgevoerd gebaseerd op een conservatieve/veilige aanname: 7-8 raadsleden en 
1-2 wethouders, wat dan de lokale afdracht moet zijn om de begroting minimaal op niveau te houden, de 
afdracht aan de afdeling te kunnen betalen en de fractiemedewerker uit te kunnen betalen (met een klein 
tekort te betalen uit onze reserve) Hierbij kwamen we op het bedrag van minimaal €8100,- uit. Verdeeld: over 
raadsleden €5300 en wethouders €2700p/j. dat is gemiddeld per raadslid: €5400/7,5=€720 en voor 
wethouders €2700/1,5=€1800p/j. 
 
Dit leidt tot de volgende aanpassingen: 
  
Bruto inkomsten per jaar* 
€ 23.926,80-€ 38.035 (soc.huurgr.) 

Lokale afdracht per maand 
€ 7,50 (vrijwillig) 

Lokale afdracht per jaar 
€ 90 (vrijwillig) 

€ 38.035-€ 48.050  € 30,- € 360,-  
€ 48.050-€ 58.065  € 60,-  € 720,-  
€ 58.065-€ 68.085  € 90,-  € 1080,00  
Boven € 68.508 (hoogste bel.schijf)  € 120,-  € 1440,00  
Wethouders  € 150,-  € 1800,00  
   
Opgeteld fictief (7,5 raadsleden en 1,5 wethouder): 
 1x90 + 2x360 + 1,5x720 + 2x1080 + 1x 1440 + 1,5x1800= €8.190,- aan afdrachten. 
 
*Bruto inkomsten zijn alle bruto inkomsten, dus inclusief de gemeenteraad/wethoudersvergoeding! 

 
Ingangsdatum nieuwe regeling 1 januari 2019 (met terugwerkende kracht). Penningmeester bekijkt nog hoe dit 
verrekend moet worden. 
 
 
Vrijstelling 
Voor de lokale afdracht geldt dat als iemand vanuit landelijk een gehele of gedeeltelijke vrijstelling krijgt, van 
betaling van de landelijke afdracht , deze ook geldt voor de lokale afdracht. De brief van de penningmeester 
van het landelijk bestuur met het besluit tot vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling kan hiervoor gebruikt 
worden. Voor criteria zie hieronder (uit het uitvoeringsbesluit 2010, dit geldt nog steeds). Ook kan de lokale 
penningmeester gehele of gedeeltelijk (tijdelijke) vrijstelling/aanpassing geven van lokale afdracht wanneer de 
stapeling van landelijke + lokale afdracht buitenproportioneel grote consequenties heeft voor een raadslid of 
wethouder. De penningmeester en het raadslid / de wethouder maken hierover een schriftelijke afspraak. 
 
  



Bijlage 1 
 
FISCALE AFTREKMOGELIJKHEID VAN LOKALE EN LANDELIJKE AFDRACHT 
 
De vereniging Groenlinks heeft de ANBI Status. Daarmee zijn schenkingen/afdrachten aan de 
partij aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zijn mogen in aanmerking worden genomen als 
persoonsgebonden aftrek voor zover zij in een jaar hoger zijn dan 1 procent van het 
verzamelinkomen met een minimum van € 80, en tot een maximum van 10 procent van het 
verzamelinkomen. 
 
Is het schenkingsbedrag / de afdracht hoger dan 10 procent van het verzamelinkomen dan 
kan de afdrachtplichtige de vereniging GroenLinks verzoeken een Notariële akte van 
schenking aan te bieden. Dit kan ook voor bedragen die lager zijn, met als voordeel dat er dan geen 1% van het 
verzamelinkomen van hoeft te worden afgetrokken. 
Dit verzoek kan niet worden afgewezen. De kosten van deze akte worden door de vereniging GroenLinks 
gedragen. Door deze akte van schenking wordt de totale afdracht een periodieke gift. Voor periodieke giften 
geldt dat het gehele bedrag van de jaarlijkse gift in aanmerking mag worden genomen als persoonsgebonden 
aftrek. Van een periodieke gift is alleen dan sprake als bij notariële akte van schenking wordt vastgelegd dat 
gedurende 5 jaar of meer een vaste en gelijkmatige jaarlijkse uitkering of verstrekking wordt gedaan aan de 
instelling. 
Als de grond waarop besloten is tot de periodieke gift komt te vervallen kan de schenker voortijdig de 
schenking beëindigen. Er is jurisprudentie die dit rechtvaardigt. Deze kan desgewenst ter beschikking worden 
gesteld. Mocht de fiscus deze jurisprudentie in twijfel trekken, dan zal de vereniging GroenLinks de 
proceskosten voor haar rekening nemen. 
 
  



Bijlage 2 
 
LANDELIJK UITVOERINGSBESLUIT AFDRACHTREGELING VOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN 
BESTUURDERS 20101001  
 
9. Vrijstellingsregeling landelijk 
Er kunnen redenen zijn om (gedeeltelijke) vrijstelling van afdracht aan te vragen. Daartoe  
gelden de volgende criteria:  
a. Vrijstellingsgrens  
Als een totaal bruto jaarinkomen (alle inkomsten tezamen, dus ook die niet met  
GroenLinks activiteiten verband houden) niet hoger is dan de maximale  
raadsvergoeding in de grootste gemeente kan aanspraak worden gemaakt op  
vrijstelling van de afdrachtverplichting (2018 € 28.227.48 per jaar)  
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. Daarbij wordt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek  
ingediend bij de afdeling Financiën van het landelijk partijbureau. (zie 17c.).  
Volksvertegenwoordigers en bestuurders dienen voor de aanvraag van vrijstelling een  
jaaropgave en/of andere bewijsstukken van hun inkomen en relevante financiële gegevens toe  
te sturen.  
Vrijstellingen worden per kalenderjaar verstrekt en dienen per kalenderjaar te worden  
aangevraagd bij de afdeling Financiën van het landelijk partijbureau.  
In de maand januari van elk jaar stuurt het landelijk bureau iedereen die vrijstelling heeft een  
nieuw aanvraagformulier voor vrijstelling toe. Deze moet voor 1 april van hetzelfde jaar  
geretourneerd zijn.  
 
10. Vrijstellingsbesluiten  
Binnen de onder 9a en 9b gemelde vrijstellingscriteria kan de afdeling Financiën van het  
landelijk partijbureau vrijstellingen toekennen. Besluitvorming en berichtgeving hieromtrent vindt binnen 4 
weken na ontvangst van de aanvraag plaats.  
Over alle vrijstellingsaanvragen die onder de onder 9c gemelde vrijstellingscriteria vallen besluit  
de penningmeester van het landelijk partijbestuur, de afdrachten commissie gehoord  
hebbende. Besluitvorming en berichtgeving vindt plaats in de eerste maand van elk kwartaal  
over alle aanvragen die in het daaraan voorafgaande kwartaal ontvangen zijn.  
Een vrijstellingsbesluit kan voor een bepaalde periode worden genomen. Deze periode kan niet  
langer zijn dan een kalenderjaar 
 
11. Beroep en bezwaar  
Tegen vrijstellingsbesluiten kan beroep en bezwaar worden aangetekend bij het landelijk  
partijbestuur van GroenLinks. Dit doet een bindende uitspraak 


 

 


