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Het HB stelt u voor de aanpassing van het Huishoudelijke regelement voor deze Algemene Vergadering te beperken tot 

• Aanvullen van omissies, waarvoor ook geen amendementen zijn ingediend. 

• Aanpassen van artikelen die niet kunnen wachten tot een volgende Algemene Vergadering. 

Voor de Algemene Vergadering, die gepland is op zaterdag 26 mei 2018, komt dan een verdergaande aanpassing. Bij de voorbereiding zal ook de Vernieuwingscommissie worden 

betrokken. 

 Indiener: Bestaande tekst Amendement/ voorgestelde tekst Preadvies Toelichting / motivatie preadvies 

M = Motie 

A = Amendement 

S = Sub 

amendement 

   Overnemen  

Afwijzen  

discussie met positief advies 

discussie met negatief 

advies 

 

      

HR 6.4.3 appendix a:      

      

S Sub A op A 6.4.3 17-

06-2017 

C Spooren    Motie ingetrokken 

      

A 6.4.3 17-06-2017 C Spooren    Motie ingetrokken 

      

A 6.4.3 app a C Spooren    Motie ingetrokken 

      

A 6.4.3 app a M Hoek + 

12 

Het voorstel:  

“met ingang van 1 januari 2018 een 

evenredige procentuele afdracht van 

5% van de totale schadeloosstelling, 

inclusief vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering.”  

 

“met ingang van 1 januari 2018 een 

evenredige procentuele afdracht van 2% 

van de totale vergoeding / of 

schadeloosstelling , inclusief vakantiegeld 

en eindejaarsuitkering.”  

discussie met negatief advies • Ondanks dat indiener dit 

algemeen voorstelt, en dus ook 

voor TK-leden, zijn er in de 

motivering voldoende gronden 

aanwezig om het percentage te 

heroverwegen.  

Doch gezien het een vergoeding 

betreft voor:  

een maatschappelijke activiteit 

die zelfs als een ‘eer’ dient te 

worden beschouwd, 

• de afdracht daarnaast als gift 

aftrekbaar is voor de 

belastingen,  

• het belang van de afdracht voor 



 

Voorstel wijzigen Huishoudelijk Reglement Algemene Vergadering dd. 11 november 2017.          

Pag. 2 van 2 Versie: 9-11-2017 10:39 

 

 Indiener: Bestaande tekst Amendement/ voorgestelde tekst Preadvies Toelichting / motivatie preadvies 

M = Motie 

A = Amendement 

S = Sub 

amendement 

   Overnemen  

Afwijzen  

discussie met positief advies 

discussie met negatief 

advies 

 

de mogelijkheden van een meer 

permanente campagne 

onmiskenbaar is, toch een 

negatief preadvies.  

Zonder herverkiezing als 

volksvertegenwoordiger is er 

immers ook géén vergoeding (én 

afdracht).  

 


