
Duurzame partijfinanciën 
Vrijspelen dubbel

aangehouden reserves



D66 is juridisch één vereniging maar gedraagt zich
financieel als 232 aparte verenigingen

Elke penningmeester doet zijn best om zoveel
mogelijk geld vrij te spelen voor
verkiezingscampagnes en – wat ik ook zou doen
– een potje aan te leggen voor barre tijden. Dat is 
te prijzen. Ook ik ben daar op landelijk niveau
mee bezig. Het gaat nu financieel goed met D66 
en dus bereid ik me, met de andere leden van het 
landelijk bestuur, voor op momenten dat we flink
moeten inleveren. Want dat risico is reëel. D66 
heeft ongeveer 30 voltijdbanen op het landelijk
bureau. Als wij verkiezingen flink verliezen, 
krijgen we ook minder subsidie en dan zullen we 
dus afscheid moeten nemen van een groot deel
van de mensen op het bureau. Denk aan wat er
met de Partij van de Arbeid gebeurde in 2017. 

Wij zijn de werkgever, dus dat willen we 
zorgvuldig doen en dat kost geld. Voor dit risico is 
de weerstandsreserve op landelijk niveau
bedoeld. Het zorgt er, in slechte tijden, voor dat
we verantwoord kunnen krimpen zonder aan geld 
voor campagnes of geld van afdelingen te hoeven
zitten. We willen immers koste wat het kost in 
heel Nederland politiek kunnen blijven bedrijven.

Michiel van der Eng,
Penningmeester landelijk bestuur



De weerstandsreserve moet 50% van de begrote
jaarlijkse kosten kunnen dragen

Voor die reserve op landelijk niveau hebben we 
de afgelopen jaren gespaard: tot ongeveer een 
miljoen euro. We hebben evenwel met de 
financiële commissie en de accountant besproken 
dat we, om het beschreven risico te kunnen 
afdekken, de helft nodig hebben van de totale 
kostenvoet op landelijk niveau. Dat is met de 
begroting 2020 in gedachten € 1,5 miljoen euro. 
Met het huidige tempo van sparen bereiken we 
dat niveau over een jaar of zeven.

NB: Het verschil ad €26.960 zal worden gedragen
door de landelijke begroting 2020.

Begroting 2020

Kosten begroting 2020 € 3.045.494

50% van kosten € 1.522.747

Gewenst niveau reserve € 1.500.000

Weerstandsreserve

31 december 2018 € 917.383

10% resultaat 2019 € 78.404

31 december 2019 € 995.787

Middelen nodig € 526.960

Middelen op te halen € 500.000



De laatste €500.000 vragen we van de afdelingen 
en regio’s

We vragen afdelingen en regio’s om met een deel
van hun algemene reserve (het potje voor barre 
tijden) het laatste derde deel van de 
weerstandsreserve op te vullen. Hiertegenover
staat dat afdelingen en regio’s ook gebruik
kunnen maken van de reserve als zij in financieel
zeer zwaar weer zitten. Afdelingen moeten wel
eerst met de regio om tafel om te zien of er een
andere oplossing is.

De rest van het potje voor barre tijden dat de 
afdelingen en regio’s aanhouden kan vrij worden
uitgegeven.

€ 0

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

€ 800.000

€ 1.000.000

€ 1.200.000

€ 1.400.000

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018

Algemene reserve afdelingen en regio's



We baseren ons op de algemene reserve van 
afdelingen om de verkiezingsreserve te ontzien

Om de verkiezingsreserve te ontzien baseren we 
het gevraagde bedrag alleen op de algemene
reserve. Er zijn afdelingen die geen onderscheid
maken tussen hun reserves; bij deze afdelingen
hebben we het deel algemene reserve gebaseerd
op de gemiddelde verdeling bij afdelingen die wel
een onderscheid hebben gemaakt tussen de 
reserves, 48%. Van het berekende bedrag vragen
we van alle afdelingen en regio’s hetzelfde
percentage als bijdrage. Hier wordt nog een
korting op gegeven indien een afdeling te maken
krijgt met herindelingsverkiezingen in 2021 of 
2022.

Voorbeeldberekening afdeling met € 1.000 reserve en
herindelingsverkiezingen in 2022

Algemene reserve 31-12-2018 A € 0

Bestemmingsreserves 31-12-2018 B € 1.000

Totaal reserves 31-12-2018 C = A + B € 1.000

Rekenbedrag D = A of 48% * C € 480

Te vragen bedrag (ongecorrigeerd) E = 64% * D € 307

Herindelingsverkiezingen 2021 (50%) F € 0

Herindelingsverkiezingen 2022 (25%) G -€ 77

Te vragen bedrag (gecorrigeerd) H = E - F - G € 230

NB: Jouw afdelings- of regiobestuur heeft de 
berekening en het te vragen bedrag van jullie afdeling
of regio. 



Dit voorstel is het resultaat van een langer lopend
proces

We hebben in 2017 een commissie ingesteld (de 
commissie-Nieman) die heeft gekeken naar de 
financieringsstromen in de partij. Het advies van 
de commissie is in augustus 2018 verschenen en
naar alle lokale besturen gestuurd. Kortweg
adviseert de commissie het volgende:

1. Maak afspraken over doel en inzet van 
algemene weerstandsreserves over 
verschillende verenigingslagen en zorg voor
voldoende weerstandsreserve op landelijk
niveau;

2. Zorg voor stabielere inkomsten van afdelingen 
en regio’s door afdrachten van lokale politici 
te verdelen over alle afdelingen en regio’s;

3. Bepaal per centraal georganiseerde activiteit 
of er keuzevrijheid is voor afdelingen om het 
al dan niet af te nemen en maak duidelijke 
afspraken over de financiering van centraal 
georganiseerde activiteiten;

4. Hou verder rekening met 
uitgangspunten autonomie, solidariteit, 
diversiteit en helderheid van afspraken.



Dit voorstel is het eerste in een reeks van drie
voorstellen om de partijfinanciën te versterken

Het bestuur is met de adviezen van de 
commissie-Nieman aan de slag gegaan. Dat
hebben we niet in splendid isolation gedaan, maar 
met een klankbordgroep bestaande uit vooral
penningmeesters van grote en kleine afdelingen
en regio’s. Dat advies staat op de congressite en 
kan worden samengevat als:

1. Zorg voor voldoende weerstandsreserve op 
landelijk niveau;

➢ Risico ligt bij landelijk en is veel kleiner bij afdelingen/regio’s;

➢ Reserves zijn nu versnipperd, het is beter om één centrale
reserve aan te leggen;

➢ Vraag daartoe éénmaal bijdrage vanuit afdelingen/regio’s;

2. Zorg voor stabielere inkomsten voor 
afdelingen;

➢ Onderbouw de volatiliteit beter;

➢ Geen principieel bezwaar tegen verdeling afdrachten onder 
afdelingen (wel letten op gevoel betrokkenheid);

➢ Houd het simpel en niet bureaucratisch;

➢ Bijdrage van landelijk bestuur aan de afdelingen moet blijven;

3. Breng verplichte diensten niet in rekening;

➢ Centraal financieren van de verplicht afgenomen diensten 
zoals de website, de bankrekening en de verscheidene 
verzekeringen.


