
Bij het onderzoek in 2018 door bureau BING naar giften aan OPZ werden geen onrechtmatigheden
geconstateerd. Wel heeft dit onderzoek een aantal aanbevelingen opgeleverd waarvan er één is het
opstellen en hanteren van een ‘Giftenreglement’. Dit, in navolging van de Wet Financiering Politieke
Partijen’ (WFPP), welke sinds 1 mei 2013 van kracht is.
Dit giftenreglement is opgesteld in de geest van de WFPP, want artikelen die betrekking hebben op
landelijke politieke partijen zijn niet van toepassing op OPZ als lokale partij en daarom niet
opgenomen. Het onderstaande reglement is door het bestuur vastgesteld.

Giftenreglement OPZ

Artikel 1
Toepassing

Dit reglement is van toepassing op giften aan de partij geleding van de Ouderen Partij
Zandvoort, hierna te noemen de OPZ.

Artikel 2
Definitie gift

1. Onder een gift wordt verstaan: iedere door een bestuurslid, raadslid of wethouder
ontvangen geldelijke bijdrage van een natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder dat daar
een tegenprestatie tegenover staat.

2. Onder een gift wordt eveneens verstaan: een bijdrage in natura die in geldwaarde is uit te
drukken.

Artikel 3
Registratieplicht

1. Het bestuur registreert van de giften van meer dan €4.500,- de volgende gegevens:
a. de naam en het adres van de gever;
b. het bedrag of de waarde van de bijdrage;
c. de datum van de bijdrage.

2. Bijdragen tussen de partijleden onderling worden niet als gift geregistreerd.

Artikel 4
Anonieme giften

Het bestuur neemt geen anonieme giften aan met een waarde die hoger is dan €1.000,-.
Giften van deze orde zullen gedoneerd worden aan een of meerdere lokale goede doelen,
door het bestuur te bepalen.
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Artikel 5
Openbaarmaking

Jaarlijks op uiterlijk 1 maart publiceert de OPZ alle ontvangen giften over het voorafgaande
boekjaar conform het gestelde in artikel 3, lid 1. Publicatie vindt plaats op de website van OPZ
samen met het financieel jaarverslag.

Artikel 6
Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Toelichting
Op 1 mei 2013 is de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP) in werking getreden. De wet verving
de Wet Subsidiëring Politieke Partijen. Doel van de wet is een vergroting van de financiële
transparantie van politieke partijen. Op hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste speerpunten in de wet:

1. Een voor politieke partijen verdergaande transparantie en rapportageverplichting ten aanzien
van ontvangen giften.

2. Uitbreiding van deze transparantie en rapportageverplichting naar 'neveninstellingen' van
politieke partijen.

3. De verplichting van een giftenreglement.

Veel bepalingen in de WFPP gelden niet voor afdelingen en/ of lokale afdelingen van de partij. In dit
reglement worden echter een aantal basale regels ook van toepassing op de lokale afdelingen en de
Provinciale Unies. Concreet gaat het om:

de verplichting om een eigen giftenadministratie bij te houden (art. 3)
de verplichting om anonieme giften boven €1.000,- te weigeren of af te staan (art. 4)
de verplichting om gegevens van gevers die in totaal €4.500,- of meer gegeven hebben,
openbaar te maken (art. 5)

Deze wet geldt voor landelijke  politieke partijen en haar neveninstellingen. Het bestuur van de OPZ
heeft er voor gekozen om in dit reglement verder zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de
voorschriften in de WFPP.
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Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1
In artikel 1 wordt het toepassingsbereik van het reglement beschreven. Door expliciet te benoemen
dat deze landelijke regeling ook op de lokale afdelingen en de Provinciale Unies van toepassing is,
wordt in een keer tegemoet gekomen aan de op zich op zichzelf staande verplichting voor lokale
politieke partijen om een giftenreglement te hebben. Het reglement krijgt daarmee een vergelijkbaar
(dwingend) karakter als andere regelingen, zoals het contributiereglement en het reglement
Kandidaatstelling.

Artikel 2
Het giften begrip is breder dan alleen een geldelijke bijdrage. Het betreft ook de giften in natura. Dit
kunnen zowel producten en diensten zijn. De ontvangen gift in natura moet in geld waardeerbaar zijn.

Artikel 3
Dit artikel bepaalt de registratieverplichting. Geldbedragen die partij geledingen over en weer elkaar
toedelen, hoeven niet als gift te worden geregistreerd.

Artikel 4
Giften die niet naar een persoon of rechtspersoon zijn te herleiden zijn 'anoniem'. Niet verboden is dat
een partij geleding probeert de herkomst van een anonieme gift te achterhalen. Lukt dit, dan is de gift
niet langer anoniem. Lukt dit niet, dan zal de gift geretourneerd worden of, als dat ook niet lukt,
moeten worden overgemaakt naar een door het bestuur te bepalen lokaal goed doel.

De verwachting is dat dit in de praktijk allemaal niet zo'n vaart zal lopen het betreft immers giften die
én anoniem én hoger dan €1.000,- zijn. Dit zal, als dit al voorkomt, zeer sporadisch zijn.

Artikel 5
Van belang is dat het niet gaat om individuele giften van €4.500,- of minder, maar om gevers die
gedurende een kalenderjaar giften hebben gegeven van meer dan in totaal €4.500,-. Hier is dus
sprake van wanneer bijvoorbeeld vijf maal €1.000,- is gedoneerd.

Artikel 6
Bij onduidelijkheden over de toepassing van dit reglement, beslist het Partijbestuur. Het zal dit zo
veel mogelijk doen naar letter en geest van de WFPP en de brochure die de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarover heeft uitgegeven.
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