
 
 

Afdrachtregeling - Leefbaar Borger-Odoorn  
 

Afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers Leefbaar Borger-Odoorn per 21 maart 

2018 (vastgesteld op ALV van 8 januari 2018) . 

 

A. Definitie politiek vertegenwoordiger  

In deze afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers Leefbaar Borger-Odoorn wordt 

bedoeld met "politiek vertegenwoordiger" ieder Leefbaar Borger-Odoorn-lid dat behoort tot 

een van de volgende categorieën: raadslid of wethouder van de gemeente Borger-Odoorn.  

 

B. Bevoegdheid tot het vaststellen van een afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers 
Artikel 10 lid 1 van het huishoudelijk reglement Leefbaar Borger-Odoorn regelt de 

bevoegdheid van het bestuur om een voorstel te doen inzake de afdracht van de politiek 

vertegenwoordigers aan de afdeling.  

 

C. Verplichte afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers op gemeentelijk niveau 
Politieke vertegenwoordigers zijn verplicht om een vastgesteld deel van hun inkomen uit 

hoofde van hun politieke functie af te dragen aan de partij. Het "verplicht" stellen van de 

regeling houdt een interne en morele verplichting in, die juridisch niet afdwingbaar is. 

Desalniettemin dringt de algemene vergadering van Leefbaar Borger-Odoorn er met klem op 

aan dat de politiek vertegenwoordigers zich houden aan deze afdrachtregeling. In het 

kandidaatstellingsformulier ten behoeve van het opstellen van de kieslijst voor politiek 

vertegenwoordigende functies in de gemeente Borger-Odoorn zal een verklaring worden 

opgenomen dat de kandidaat akkoord gaat met de afdrachtregeling politieke 

vertegenwoordigers en met het verstrekken van informatie omtrent het voldoen aan de 

afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers. Benoemde vertegenwoordigers ondertekenen 

een dergelijke verklaring niet, maar worden dringend verzocht dezelfde gedragsregels in acht 

te nemen.  

 

D. Hoogte van de afdracht  

De verplichte afdrachten aan het afdelingsbestuur van de politieke vereniging Leefbaar 

Borger-Odoorn door politiek vertegenwoordigers bedragen 5,00% van het politieke inkomen 

c.q. de politieke vergoeding (dat is 5,00% van het bruto inkomen excl. onkostenvergoedingen 

en eindejaarsuitkeringen), naar boven afgerond op hele euro's. Overigens wordt opgemerkt 

dat deze afdracht voor betrokkenen fiscaal aftrekbaar is.  

 

E. Bestemming van de inkomsten uit de afdrachten  
Het grootste deel van de inkomsten uit de afdrachten zal bestemd zijn voor het voeren van 

(permanente) verkiezingscampagnes en een klein deel voor de algemene middelen. Dit stelt 

het bestuur in staat de ondersteunende partijorganisatie voor de politiek vertegenwoordigers in 

stand te houden en waar mogelijk te versterken.  

 

 

 

 



F. Regeling tijdelijke afdrachten 

Bij de oprichting van de vereniging Leefbaar Borger-Odoorn zijn eenmalige kosten gemaakt 

waarvoor op dat moment geen structurele dekking aanwezig was. 

In dat kader zijn door leden 'van het eerste uur' leningen aan de vereniging verstrekt. Deze 

leningen worden door de vereniging terugbetaald zodra daartoe voldoende financiële 

middelen aanwezig zijn. 

Om terugbetaling binnen een redelijke termijn mogelijk te maken zullen gekozen politiek 

vertegenwoordigers van de vereniging maandelijks 50% van hun netto-inkomsten uit hoofde 

van hun raadslid- c.q. wethouderschap aan de vereniging verschuldigd zijn tot het moment 

waarop de aan de vereniging verstrekte leningen zijn afgelost. 

Deze afdrachten zijn fiscaal aftrekbaar. 

 

G. Dispensatieregeling  

Het bestuur beslist op voorstel van de penningmeester of dispensatie verleend kan worden van 

de verplichte afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers. IJkpunt voor de beoordeling is 

de mate waarin de toekomstige kandidaat afhankelijk is van de inkomsten uit hoofde van de 

vertegenwoordigende functie. 


