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Uw kenmerk 

Bijlage Geachte mevrouw Van Rossum, 

Naar aanleiding van het gesprek op 29 januari ji. over de afdracht regeling 
van de SP sturen wij u hierbij conform afspraak een schriftelijke bevestiging 
van ans standpunt hieromtrent. 

Op 22 februari 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland het volgende 
geoordeeld: "De s/otsom is dat door de cessie van de raadsvergoeding aan 
de partij de onafhankelijkheid en het vrije mandaat van het raadslid in 
gevaar kan kamen, terwijl het principiële uitgangspunt is dat een 
ambtsdrager onafhanke/ijk moet kunnen functioneren, ook tegenover de 
politieke partij die hem op de kandidaten/ijst heeft gep/aatst. De cessie is 
derhalve door inhoud of strekking in strijd met de openbare orde en nietig 
ingevo/ge artike/ 3:40 BW, zodat [gedaagde] niet gehouden is daaraan mee 
te werken." 

Naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraak heeft de gemeente Delft 
aangegeven voornemens te zijn om met ingang van de nieuwe 
raadsperiode de vergoedingen voor de raadsleden van de SP op de 
bankrekening van de SP raadsleden zelf te starten en niet meer op de 
bankrekening van de landelijke SP. 

ln uw e-mail van 15 november ji. heeft u aangegeven dat de SP graag de 
overeenkomst van cessie wil voorzetten. Hiervoor heeft u, kort 
weergegeven, de volgende argumenten genoemd: 

1. De rechter heeft geoordeeld dat gemeenten niet gehouden zijn om 
aan de cessie mee te werken, maar heeft dit niet verboden. De 
gemeente kan dus be.sluiten om te blijven meewerken aan de 
overeenkomst van cessie. 

2. Tevens is de SP van mening dat door de afdracht regeling geen 
afhankelijkheidsrelatie ontstaat en.dat SP raadsleden hun 
vergoeding geheel vrijwillig laten òvermaken naar de bankrekening 
van de landelijke SP. 

3. Tot slot geeft u aan dat SP raadsleden financieel niet afhankelijk 
zijn van de vergoeding omdat hun raadslidmaatschap een 
nevenfunctie betreft. 



Datum 
02-02-2018 

Op 29 januari ji. heeft over het vorenstaande een gesprek plaatsgevonden 
op het Stadskantoor van de gemeente Delft. Namens de SP waren hierbij 
de heer J. van der Sluis en u aanwezig. Namens de gemeente Delft waren 
hierbij aanwezig: mevrouw J.M. van Bijsterveldt, burgemeester, de heer R. 
Jeene, raadsgriffier en de heer M.R. Marang, hoofd Juridische Zaken. 

Tijdens het gesprek heeft u de in de e-mail van 15 november ji. verwoorde 
argumenten naar varen gebracht. Daar is als volgt op gereageerd: 

1. Jurisprudentie is een belangrijke bran van recht. Gemeenten dienen 
uitspraken van rechters in beginsel na te volgen, zeker wanneer 
deze kracht van gewijsde hebben gekregen doordat er geen beraep 
tegen is ingesteld (zeals nu het geval is). 

2. De gemeente volgt de rechtbank in haar oordeel dat door de 
afdracht regeling van de SP een (financiële) afhankelijkheidsrelatie 
ontstaat tussen SP gemeenteraadsleden en de landelijke partij. 
Hierdoor is deze regeling in strijd met artikel 27 van de 
Gemeentewet en daardoor oak met de openbare orde. 

3. De SP wil dat de gemeente Delft blijft meewerken aan de 
overeenkomst van cessie. Deze cessie is echter door inhoud of 
strekking in strijd met de openbare orde en daardoor op grand van 
artikel 3:40 BW nietig. Het is voor de gemeente niet mogelijk om aan 
een nietige (ongeldige) cessie mee te werken. Er is hier dus geen 
sprake van een keuzemogelijkheid. 

Op grand van het vorenstaande zal met ingang van de nieuwe raadsperiode 
de raadsvergoeding aan de SP raadsleden zelf worden overgemaakt. Het 
staat de SP raadsleden vanzelfsprekend vrij om deze vergoeding 
vervolgens zelf over te maken op de bankrekening van de landelijke SP. 
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