
---------- Doorgestuurde bericht ---------- 
Van: Partijfinanciering <PartijFinanciering@minbzk.nl> 
Datum: donderdag 3 november 2016 
Onderwerp: Uw vraag m.b.t. tot een giftenreglement 
Aan: "uitgeestlokaal@gmail.com" <uitgeestlokaal@gmail.com> 
 
 
Geachte heer Weijers, 
 
Bij deze willen wij de ontvangst van uw vraag met betrekking tot het giftenreglement van de 
lokale partij Uitgeest Lokaal graag bevestigen. Namens deze partij bent u raadslid in uw 
gemeente. 
 
U vraagt of het giftenreglement op uw website (te vinden via 
http://www.uitgeestlokaal.kethramtest.nl/drupal/content/giften-donaties) voldoet aan Wet 
financiering politieke partijen (Wfpp). Meer specifiek wilde u weten of een lokale partij 
(zonder landelijke organisatie) ook moet voldoen aan de regels in deze wet. Hieronder gaan 
wij op deze vragen in: 
 
1. Lokale politieke partijen dienen te beschikken over een giftenreglement conform artikel 34, 
lid 1 van de Wfpp. De verplichting voor politieke partijen om er een giftenreglement op na te 
houden, is bedoeld om ook op regionaal en lokaal niveau vorm te geven aan de gewenste 
transparantie over giften. 
Artikel 34, lid luidt: "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 op grond van artikel G 2a van de Kieswet, 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, 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 omgaat met bijdragen en de openbaarmaking 
daarvan. Het giftenreglement is openbaar." 
 
2. In het giftenreglement moet de politieke partij vastleggen hoe zij omgaat met bijdragen en 
met de openbaarmaking daarvan (artikel 34, eerste lid, Wfpp). Een nadere omschrijving 
geeft de wet niet. Dat betekent dat een giftenreglement dat ten minste vastlegt hoe de partij 
omgaat met bijdragen en met de openbaarmaking daarvan, voor het overige vormvrij is. 
Vereiste is dat het reglement niet afwijkt van of strijdig is met de wet. Het toezicht op de 
naleving van de bepalingen uit het giftenreglement is aan partijen zelf. 
 
Het giftenreglement van uw partij voldoet aan de Wfpp. Indien u vragen heeft over de Wfpp 
kunt u de wet ook zelf bekijken via http://wetten.overheid.nl/BWBR0033004/2016-01-01. 
Mocht u hierna nog vragen hebben, dan helpen wij u graag. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, verblijf ik, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jeffrey Lemm 
Directie Democratie en Burgerschap 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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