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SP-volksvertegenwoordigers zitten 
niet op hun zetel vanwege de 

centen, dat weet iedere kiezer in 
Nederland. En: veel kiezers vinden 
dat ook een plus voor de SP. Maar 
hoe die regeling precies in elkaar? 

En hoe redelijk en houdbaar is zo'n 
afspraak? Algemeen secretaris 

Paulus Jansen geeft hieronder een 
toelichting op een dertigjarige 

afspraak, die staat voor concrete 
solidariteit in de politieke 

praktijk van de SP. 

Doelen afdrachtregeling 
De afdrachtregeling van de SP 
is een concreet voorbeeld van 
solidariteit in de praktijk. Van 
de ruim 43.000 leden zijn er 
vele duizenden voortdurend 
aan de slag voor de SP. In af
delingsbesturen, actiecomités, 
hulpdiensten. Ze doen dat be
langeloos, zonder vergoeding, 
omdat ze samen staan voor de 
doelen die de SP nastreeft. 
Daarmee zijn ze, zoals vaak 
gezegd, het belangrijkste kapi
taal van de partij. Naast die 
duizenden vrijwilligers zijn er 
ook een beperkt aantal profes
sionals, mensen die in loon
dienst van de partij werken: op 
het hoofdkantoor in Rotter-

dam, in het Europees Parle
ment, in de Tweede Kamer. 
Daarnaast is er nog een derde 
groep: de volksvertegenwoor
digers. De meesten van hen 
zijn actief op lokaal en provin
ciaal niveau. In gemeentera
den en provinciale staten ge
ven zij inhoud aan onze poli
tieke opvattingen. Het meeste 
werk gebeurt in vrije tijd. Dat 
doen ze, net als andere activis
ten, zonder vergoeding. 

De vergoeding die ze van de 
gemeente of de provincie ont
vangen, maken ze over naar 
de partijkas. Daarmee kunnen 
activiteiten in de hele partij 
bekostigd worden. Daardoor 

is de effectieve slagkracht van 
de SP erg groot. Als we iets 
wfllen, kunnen we het ook. Als 
gemeenteraadsleden in werk
tijd aan de slag moeten, hebben 
ze recht op compensatie van 
het inkomen dat ze mislopen. 
Daarover maken ze afspraken 
met de landelijke penning
meester van de partij. Als ze te 
maken hebben met kosten, dan 
kunnen ze die vergoed krijgen 
van de plaatselijke penning
meester. Daarmee is rekening 
gehouden in de jaarlijks vast te 
stellen bijdrage die de afdeling 
van de landelijke partij krijgt. 
Provinciale volksvertegen
woordigers declareren zowel 
hun loonderving als hun kosten 
bij de landelijke penningmees
ter. 

Naast raads- en Statenleden 
hebben we leden van het natio
nale parlement en het Europees 
parlement. De leden van de 
Eerste Kamer krijgen net als 
Statenleden hun loonderving 
en onkosten vergoed. Leden 
van de Tweede Kamer en het 
Europees parlement zijn fullti
me volksvertegenwoordigers. 
Zij kunnen aanspraak maken 
op een door het partijbestuur 
vastgestelde maandvergoe
ding, plus een vergoeding van 
onkosten. In de loop der jaren 
is dat bedrag naar boven aan
gepast. Op dit moment is de 
maandvergoeding voor fullti
me volksvertegenwoordigers 
van de SP 2165 euro netto. 
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Naast concrete solidariteit tus
sen politieke vrijwilligers en 
professionals en het vergroten 
van de slagkracht van de hele 
partij, zorgt de afdrachtrege
ling ervoor dat belangstelling 
van gelukszoekers en opportu
nisten voor een plaats op een 
SP-kieslijst getemperd wordt. 
Rijk worden bij de SP via een 
zetel in gemeenteraad of parle
ment zit er niet in met deze re
geling. Dat weet iedereen en 
dat is wel zo handig. 

Afdrachtregelingen bestaan 
overigens niet alleen bij de SP. 
Ook andere partijen (Groen
Links, CDA, PvdA, D66) ken
nen een afdrachtregeling, zij 
het dat de hoogte van de af, 
dracht lager en soms veel lager 
ligt dan bij de SP. Maar sinds 
de invoering van het algemeen 
kiesrecht in het begin van de 
vorige eeuw hebben de meeste 
partijen het redelijk gevonden 
dat hun volksvertegenwoordi
gers een deel van hun vergoe
ding voor het werk van de hele 
partij inzetten. 

lnstemmingsverklaring 
Als je zo'n regeling hebt, moet 
hij natuurlijk breed bekend 
zijn: bij kiezers, zodat ze we
ten dat SP' ers niet voor de 
centen in de politiek gaan. En 
bij aspirant-politici zelf. Daar
om staat de afdrachtregeling in 
de statuten en het huishoude
lijk reglement van de SP. En 
iedereen die op een kandida-
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e politieke praktijk 
tenlijst wil komen, krijgt voor
af uitleg over de afspraken die 
binnen de partij gelden. Om 
het uitgangspunt gelijke mon
niken, gelijke kappen te reali
seren, tekenen alle verkiesbare 
kandidaten voordat de lijst 
wordt vastgesteld door het 
daarvoor aangewezen demo
cratische orgaan (ledenverga
dering, partijraad, congres) de 
zogenoemde 'instemmings
verklaring'. Daarin worden 
drie afspraken vastgelegd: de 
persoon in kwestie zal, indien 
gekozen, zich houden aan de 
afdrachtregeling, de SP zal de 
daar tegenover staande ver
plichtingen (vergoeding van 
kosten, loonderving) nakomen 
en de gekozen volksvertegen
woordiger zal zijn zetel tus
sentijds opgeven als het poli
tieke draagv lak vanuit de par
tij wegvalt (vast te stellen door 
de daarvoor bevoegde demo
cratische organen van de par
tij). 

De afdrachtregeling in de SP 
bestaat al dertig jaar, vanaf het 
moment dat de eerste SP'ers 
voor hun partij in de gemeen
teraad kwamen. De regeling 
voor Kamerleden werkt vanaf 
de eerste dag dat er ook Twee
de-Kamerleden van socialis
tische snit aantraden, in 1994. 
Als zodanig is de regeling bin
nen de SP onomstreden . Bij de 
recente statutenwijziging in 
december jl. is de betreffende 
passage zonder commentaar 

gepasseerd, nadat eerder op het 
congres een overgrote meer
derheid van de afgevaardigden 
zich achter handhaving van de 
regeling had gesteld. 

Niet in strijd met eed of 
belofte 

Staat de afdrachtregeling op 
gespannen voet met de eed of 
belofte die volksvertegen
woordigers afleggen bij hun 
installatie, waarin ze beloven 
geen gunsten en giften te heb
ben gedaan of toegezegd om 
gekozen te worden? Kamer
voorzitter Frans Weisglas stel
de zich die vraag openlijk in 
NRC Handelsblad van 15 ja
nuari jl. Hij deed dat naar aan
leiding van de mededeling van 
SP-Tweede-Kamerlid Ali Laz
rak dat die zich niet langer aan 
de afdrachtafspraak wilde hou
den. 

Een dag later was Weisglas 
overigens al klaar met naden
ken. In een mededeling aan de 
Tweede Kamer concludeerde 
de Kamervoorzitter dat er geen 
grond is voor ingrijpen: 'De 
Voorzitter heeft vastgesteld dat 
afdrachtregelingen als hier be
doeld al vele tientallen jaren 
gegolden hebben en gelden 
binnen diverse politieke par
tijen, zowel voor leden van de 
beide Kamers als voor andere 
volksvertegenwoordigers en 
politieke bestuurders. Dit is al
gemeen bekend en de desbe
treffende partijen hebben hier 

ook in het algemeen niet ge
heimzinnig over gedaan. 
Niettemin is dit, voor zover 
bekend, nooit voor de Com
missie voor de Geloofsbrie
ven aanleiding geweest om 
voor te stellen de betrokken 
leden niet toe te laten tot de 
Kamer. Evenmin heeft de Ka
mer zelf ooit bij de beslissing 
over een voorstel van de 
Commissie voor de Geloofs
brieven deze vraag aan de 
orde gesteld. Ten slotte is dit 
nooit aanleiding geweest voor 
het Openbaar Ministerie om 
de desbetreffende Kamerle
den, andere volksvertegen
woordigers of béstuurders te 
vervolgen vanwege . verden
king van meineed.' 

Handhaven of 
aanpassen? 

Zoals gezegd: de afdrachtre
geling als zodanig kan reke
nen op warme steun binnen de 
hele SP. Vrijwel iedereen ziet 
de grote voordelen ervan. Dat 
laat onverlet dat voortdurend 
bekeken moet worden of het 
algemene uitgangspunt dat 
volksvertegenwoordigers van 
de SP door aanvaarding van 
een zetel er niet op vooruit, 
maar ook zeker niet op achter
uit horen te gaan, ook steeds 
praktisch goed wordt inge
vuld. Lokaal moeten afde
lingsbesturen dat beoordelen, 
landelijk zijn de penning
meester van de partij en het 
partijbestuur als zodanig de-
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genen die daarop moeten Iet
ten. Indien volksvertegen
woordigers goede redenen 
denken te hebben om, binnen 
de algemeen geldende afspra
ken, aanpassingen voor te 
stellen, dan is dat hun goede 
recht. Voor iedereen geldt ech
ter: afspraak is afspraak - net 
zolang tot de democratische 
organen van de partij besluiten 
een afspraak aan te passen. 

Natuurlijk zijn er in het verle
den wel concrete problemen 
geweest rondom de afdracht
regeling. Meestal konden die 
echter in goed overleg worden 
opgelost. Soms zag iemand er 
reden in om te besluiten zijn 
zetel op te geven. En- geluk
kig slechts enkele keren -
stapten voor de SP gekozen 
volksvertegenwoordigers uit 
de SP-fractie en begonnen 
voor zichzelf, met meene
ming van de zetel en de daar
aan gekoppelde vergoeding. 
Dat mag, omdat volgens de 
wet volksvertegenwoordigers 
uiteindelijk op persoonlijke ti
tel aantreden. Netjes is het 
niet, omdat het in strijd is met 
de gemaakte afspraken in de 
SP en de gedane beloften aan 
de kiezers. 

Per saldo is echter, ook na der
tig jaar, de afdrachtregeling 
een fraai voorbeeld van con
crete solidariteit in de politie
ke praktijk van de SP. Dat is 
iets om samen trots op te zijn. 
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