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Inleiding
De heren Hofman(VVD) en Nugteren(ChristenUnie) hebben met elkaar van gedachten
gewisseld over het huidige systeem van het beheer, administreren van de
fractievergoedingen. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er een efficiëntere en meer
verantwoordelijke systeem kan worden gehanteerd.
De heer Nugteren heeft dit ingebracht in het Presidium. Binnen het Presidium waren de
meningen verdeeld. Afgesproken is dat de heren Hofman en Nugteren een notitie
opstellen die in het forum besproken kan worden.
Het huidig systeem
Aan het systeem van fractie vergoeding en met name het beheer, de administratie en het
afleggen van de verantwoording van de besteedde fractie vergoedingen kleven een
aantal knelpunten. Deze zijn als volgt te omschrijven:
1. Bankbeheer. Het beheer van de financiën verloopt via een bankrekening. Dat kan
op drie verschillende manieren:
 Particulier: dit is een persoonlijke lening. Het is een en/of rekening.
Degenen die de machtiging hebben bij de bank zijn aansprakelijk voor de
rente toevoegingen en dienen het vermogen bij de belastingdienst op te
geven. Daarnaast zal in het geval van overlijden van de gemachtigde de
gelden vervallen aan de erven. Deze kunnen hiervan afstand doen. Bij een
faillissement of toelating tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke
personen, WSNP, valt de rekening in de boedel en de curator of
bewindvoerder zal er beslag op leggen.
 Zakelijke rekening. In dit geval omzeilt men de problemen die zich
voordoen bij de particuliere rekening. Echter in dit geval zijn er jaarlijks
bankkosten verschuldigd die ongeveer € 100,= per jaar bedragen..
 Op de rekening van de politieke partij. Nadeel hiervan is dat financiën van
de politieke partij en de fractievergoedingen door elkaar lopen. Meerdere
personen kunnen eventueel over het geld beschikken. Hierdoor wordt het
beheer van de financiën diffuus. Daarnaast valt het geld onder de stichting.
Bij eventueel faillissement vervalt het geld aan de curator.
 Stichting. Het beheer van de financiën kan ook via een stichting lopen.
2. Verantwoording afleggen. Jaarlijks dient er verantwoording te worden afgelegd
van de besteedde middelen. Bij het inleveren van het overzicht dienen tevens
bankafschriften als bewijs overlegd te worden ten behoeve van de
accountantscontrole. Daarnaast moet alles in één keer aangeleverd worden en
dat levert voor de griffie extra druk op: wordt alles tijdig en compleet ingeleverd
etc?
3. De inleverdatum overloopt het verstrekken van de nieuwe budgetten. Dat is
nadelig, omdat op dat moment nog niet het restant van het verstrekte budget
bekend is en ook niet bekend is welke reserve behouden mogen worden.
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Voordeel van het huidige systeem is dat de fracties direct beschikken over het te
besteden budget.
Een nieuw systeem
Bij het eventueel invoeren van een nieuw systeem wordt het beheer van de
fractiebudgetten bij de griffie gelegd. Wanneer een fractie geld uitgeeft die onder de
regels van de fractievergoeding valt kan de fractie de rekening direct indienen bij de
griffie of eerst zelf de rekening betalen en dan een declaratie indienen bij de griffie.
Dit systeem heef een aantal voordelen ten opzichte van het huidige systeem. Deze zijn
als volgt te benoemen:
1. De problematiek rond het juridisch en rechtmatig beheer is niet meer van
toepassing.
2. De bankkosten voor de diverse fracties valt weg; dat betekent dat er minder
kosten gemaakt worden.
3. Er is directe controle op de rechtmatigheid van de besteding van de gelden.
4. Rekening en verantwoording is een lopend proces. Hierdoor wordt de workload
verdeeld over het hele jaar en daardoor wordt voorkomen dat er een piektijd is
waarin alles binnen enkele weken geregeld moet worden.
5. Inzicht op de besteding en het restbudget is direct opvraagbaar bij de griffie en
daardoor snel inzichtelijk.
Graag vernemen de heren Hofman en Nugteren tijdens de behandeling van het
agendapunt ‘Verantwoording fractiebudgetten’ in Forum 1A van 19 mei aanstaande uw
mening over deze notitie en een eventueel in te voeren gewijzigd systeem van beheer
van fractiebudgetten.
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