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De financiële bijdrage wordt besteed aan ondersteuning die ertoe strekt de
volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te
versterken1.
De fractie2 beschikt over een bankrekening, op naam van de fractie, waarop als
inkomende geldstroom de fractiebijdrage en als uitgaande geldstroom de besteding
hiervan plaatsvindt.
Declarabele kosten
1

Kosten fractiesecretariaat.

Deze kosten kunnen uit de fractiebijdrage
betaald worden. Hierbij gaat het om zaken als
het in dienst nemen van een fractiesecretaris
(ook vrijwilligersvergoeding), abonnementen,
kantoorartikelen, postzegels, telefoon en
kopieerkosten gemaakt voor de fractie.

2

Contributie fractie

Uitgaven verbonden aan contributies en
donateurschappen van een fractie

3

Vrijwilligers

Uitgaven verbonden aan vrijwilligers die de
fractie behulpzaam zijn, met in acht neming
van de daarvoor wettelijk geldende
voorschriften3

4

Kosten website (opzetten en
onderhouden).

Uitgaven verbonden aan een eigen website van
een fractie, dan wel de kosten verbonden aan
een herkenbaar fractiedeel op een website van
een politieke partij.
Op de website van politieke partijen vindt
meestal ook een terugkoppeling plaats van het
werk van de fractie. Het opzetten en
onderhouden van een website komt daarom in
aanmerking voor vergoeding uit de
fractiebijdrage.

5

Advertentiekosten/nieuwsbrieven.

Indien het gaat om advertenties/nieuwsbrieven
waarin een duidelijke link met het werk van de
fractie wordt gelegd, dan mogen deze kosten
uit de fractiebijdrage betaald worden.
Advertenties/nieuwsbrieven( of ander
promotiemateriaal) waarin alleen reclame voor
de partij wordt gemaakt kunnen niet uit het

1

Artikel 7 van de verordening.
Een fractie bestaat uit raadsleden van eenzelfde partij.
3 (de uitgaven voor vrijwilligers van fracties dient onderbouwd te zijn door facturen dan wel door een
verklaring van de vrijwilliger omtrent de geleverde assistentie ( periode, uren en ontvangen vergoeding).
2
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fractiebudget worden betaald. Bij de
verantwoording moet de
advertentie/nieuwsbrief als bijlage worden
toegevoegd.
6

Bijeenkomsten en overleggen

Uitgaven verbonden aan bijeenkomsten en
overleggen die als fractie worden
georganiseerd dan wel als fractie collectief, of
in opdracht van een fractie moeten worden
bijgewoond.

7

Fractiebijeenkomsten

Kosten (huur, consumpties e.d.) mogen uit de
bijdrage worden betaald, dit geldt uitsluitend
voor de fractieleden zelf en de
fractiemedewerkers. De bijeenkomsten moeten
een aantoonbare relatie hebben met de
raadswerkzaamheden.

8

Abonnement KvK.

Deze kosten worden gerekend tot fractiekosten
en kunnen uit de bijdrage betaald worden.

9

Nieuwjaarsbijeenkomsten

Het ligt er hierbij aan wie het organiseert.
Organiseert het partijbestuur en participeert
de fractie, dan is een percentuele verdeling in
redelijkheid akkoord.

10

Opleidingen, congressen,
seminars, symposia etc.

Uitgaven verbonden aan het opleiden, c.q.
gericht op teamvorming en
kwaliteitsverbetering van de fractie.

11

Bankkosten

De kosten die gemaakt worden voor de
bankrekening waarop de bijdrage wordt
gestort, kunnen betaald worden uit de
bijdrage.

12

Heidag (in Nederland)

De kosten van een ‘heidag’ met de fractie in
Nederland mogen uit de bijdrage betaald
worden.

13

Politieke bijeenkomsten e.d.

Indien een politieke bijeenkomst wordt
georganiseerd op initiatief van de fractie en
het onderwerp betreft de lokale politiek of iets
dat speelt in het dorp, dan kunnen de kosten
uit de bijdrage betaald worden. De fractie
informeert zich dan immers en/of raadpleegt
de bevolking over een bepaald onderwerp.
De kosten voor politieke bijeenkomsten in de
laatste drie maanden voorafgaand aan
verkiezingen mogen niet uit de fractiebijdrage
betaald worden.

14

Representatiekosten

Uitgaven verbonden aan het representeren van
de fractie bij officiële gelegenheden.
De kosten kunnen betaald worden uit de
bijdrage, indien ze betrekking hebben op
(vertegenwoordiging van) de gehele fractie.
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Representatiekosten van individuele
raadsleden moeten betaald worden uit de
onkostenvergoeding.
Uitgaven verbonden aan activiteiten die gericht
zijn op een lobby voor de gemeente en die
raadsbreed zijn afgesproken.

15

Lobby

16

Aanschaf PC’s, laptops, Ipads,
notebooks etc.

Indien het gaat om apparatuur die door de
hele fractie gebruikt kan worden (of uitsluitend
gebruikt wordt door het secretariaat) kunnen
de kosten betaald worden uit de bijdrage.

17

Tijdschriften abonnement

uitgaven verbonden aan abonnementen op
bestuurlijke tijdschriften ten behoeve van de
fractie.

18

Facilitair en logistiek

Uitgaven verbonden aan de logistiek en de
facilitaire benodigdheden die noodzakelijk zijn
voor het functioneren als fractie voor zover die
niet al geboden worden van de zijde van de
gemeente.

19

Inhuur extern advies.

Deze kosten kunnen uit de bijdrage betaald
worden als het gaat om een lokaal politiek
onderwerp. Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling dat de bijdrage gebruikt wordt voor
controle of contra-expertise, dit om
vermenging met het onderzoeksbudget van de
raad te voorkomen.

De financiële bijdrage wordt in ieder geval niet gebruikt ter bekostiging van:
a. betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke
partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke
personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd
ten behoeve van de versterking van de ondersteuning van de fractie op
basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst;
b. giften , leningen , beleggingen en voorschotten;
c. uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking
komen voor vergoeding van overheidswege, inclusief uitgaven in verband
met verkiezingsactiviteiten;
d. uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden
ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;
e. algemene opleidingen voor raads- en commissieleden tenzij deze
inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de
deelnemers.
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Raadpleeg bij twijfel uw griffie!

