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Uw kenmerk 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 1 mei 2013 treedt de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in 
werking. De Wfpp bevat regels over de subsidie aan en de financiering 
van politieke parti jen. 

Verzoek 
Voor gemeenten heeft de Wfpp géén gevolgen. Voor de in de raad van uw 
gemeente vertegenwoordigde politieke partijen kan de Wfpp echter wél 
gevolgen hebben. Die gevolgen worden in deze brief toegelicht. 

Ik verzoek u vriendelijk deze brief onder de aandacht te brengen van de 
secretariaten van de politieke partijen die in de raad van uw gemeente 
één of meer zetels hebben. 

Giftenreglement 
De Wfpp bevat vri jwel uitsluitend regels voor politieke partijen die zijn 
vertegenwoordigd in de Eerste of Tweede Kamer. Bij amendement is 
echter één bepaling in de Wfpp opgenomen die van belang is voor 
partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 

Het amendement, opgenomen in de Wfpp als artikel 34, heeft betrekking 
op een verplicht giftenreglement. Artikel 34 luidt: 

1. Een vereniging, die op grond van artikel G 1, G 2, G 3 of Q 6 van de 
Kieswet, of een vereniging of stichting, die bij of krachtens artikel 19 van de 
Waterschapswet, met haar geregistreerde aanduiding boven de 
kandidatenlijst heeft deelgenomen aan de laatstgehouden verkiezing van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
provinciale staten, de gemeenteraad, een deelraad als bedoeld in artikel 87, 
tweede lid, van de Gemeentewet, of het algemeen bestuur van een 
waterschap, waarbij aan die lijst ten minste een zetel in het orgaan waarvoor 
de verkiezingen plaatsvonden is toegewezen, en die geen afdeling is van 
een politieke partij, stelt een giftenreglement op, waarin zij bepaalt hoe zij 

v * i s « omgaat met bijdragen en de openbaarmaking daarvan. Het giftenreglement 
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is openbaar. 
2. Het giftenreglement van een politieke partij is van overeenkomstige 

toepassing op haar afdelingen. 

Het geciteerde artikel kan voor partijen die vertegenwoordigd zijn in de 
gemeenteraad betekenen dat zij de verplichting hebben om een 
giftenreglement op te stellen. 

Deze verplichting geldt niet voor afdelingen van politieke parti jen. 
Politieke partijen die ook landelijk (in de Eerste en/of Tweede Kamer) 
en/of provinciaal (in provinciale staten) zijn vertegenwoordigd, hebben 
hun aanduiding boven de kandidatenlijst geregistreerd bij het centraal 
stembureau voor Tweede Kamerverkiezingen en/of provinciale 
statenverkiezingen. Gemeentelijke afdelingen van dergelijke partijen 
kunnen gebruikmaken van deze registratie. Iets soortgelijks geldt voor 
het giftenreglement: ingevolge het tweede lid van het geciteerde artikel is 
het giftenreglement van een politieke partij van overeenkomstige 
toepassing op haar afdelingen. 

Deze verplichting geldt wel voor in de raad vertegenwoordigde politieke 
partijen die geen afdeling zi jn, maar zelfstandige rechtspersoonlijkheid 
hebben, en als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met hun 
geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst hebben deelgenomen 
aan de laatstgehouden raadsverkiezingen, en daarbij één of meer zetels 
hebben verworven. 

Wat is een giftenreglement? 
In het giftenreglement moet de politieke partij vastleggen hoe zij omgaat 
met bijdragen (giften) en met de openbaarmaking daarvan. Een nadere 
omschrijving geeft de wet niet. Dat betekent dat een giftenreglement dat 
ten minste vastlegt hoe de partij omgaat met giften en met de 
openbaarmaking daarvan, voor het overige vormvri j is. 

Op welke manier moet dat worden vastgelegd? Dat is aan de partij zelf. Er 
gelden op dit punt géén wetteli jke verplichtingen, behalve dat de partij 
vastlegt hoe zij omgaat met giften en met de openbaarmaking daarvan. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan een bepaling dat de partij bij giften 
boven een bepaald bedrag de naam en het adres van de gever bekend zal 
maken, door die op haar website te plaatsen. 

De wet bevat evenmin voorschriften over welke bepalingen een 
giftenreglement verder nog zou kunnen bevatten. Te denken valt aan een 
regeling die bepaalt dat afdelingen van een politieke partij voor het 
aannemen van giften boven een bepaald bedrag de expliciete 
toestemming nodig hebben van het bestuur van de parti j . Ook denkbaar 
is een nadere regeling over hoe de parti j omgaat met anonieme giften 
(waarvan de herkomst niet is vast te stellen). 

Ook het toezicht op de naleving van de bepalingen uit het giftenreglement 
is aan partijen zelf. 
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Ten slotte 
Het giftenreglement is openbaar (artikel 34, eerste lid, laatste volzin, Datum 
Wfpp). Dat betekent dat partijen, wanneer daartoe door of namens de zeaprii 2013 
minister van BZK wordt verzocht, verplicht zijn om inzage te geven in het Kenmerk 
giftenreglement. Het verdient aanbeveling het giften reglement te plaatsen 2013-0000223728 
op de internetsite van de partij. 

Vragen 
Vragen over deze brief of over het giftenreglement kunnen worden 
gemaild naar partijfinancieringtaminbzk.nl. Ook kan worden gebeld met 
dhr. Fleurke; telefoonnummer: 06-46825962. 

Hoogachtend, 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 

Buitendijk\ 
Directeur-genefeal Bestuur en Koninkrijksrelaties 
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