
Politieke Partij Nieuwe Democratie

Giftenreglement Politieke Partij Nieuwe Democratie.

Bij het handelen van de partij en van de personen die haar vertegenwoordigen 
wil de Politieke Partij Nieuwe Democratie – verder ND te noemen – smetteloos 
opereren. ND investeert giften zorgvuldig en uitsluitend in activiteiten die ND 
versterken, zoals het trainen van de politici, het investeren in politiek talent en 
het inzetten op innovaties in ND en de campagnevoering.

Conform de ‘Wet financiering politieke partijen van 1 mei 2013’ (WFPP) is dit 
giftenreglement opgesteld en het is in werking getreden op 16 juli 2020. 

Toepassing 

1 Dit giftenreglement is van toepassing op giften aan ND
2 Dit giftenreglement is van toepassing op het landelijk niveau van ND en van

overeenkomstige toepassing op decentraal niveau. 
3 Dit giftenreglement treedt niet in de plaats van de geldende wet- en 

regelgeving zoals onder meer vastgelegd in de Wet financiering politieke 
partijen (Wfpp). 

Gift

1. Onder een gift wordt verstaan: iedere door een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon geschonken geldelijke gift zonder dat daar een tegenprestatie
tegenover staat. Daarvan uitgezonderd zijn subsidies, erfstellingen en 
legaten. 

2. Een gift kan ook een gift in natura zijn die in geldwaarde is uit te drukken. 
Een gift in natura is een zaak of dienst, op verzoek geleverd of aanvaard, 
waar geen evenredige tegenprestatie tegenover staat. De waarde van de 
gift wordt bepaald door het verschil van de waarde in het economisch 
verkeer en de werkelijk geleverde tegenprestatie.

Registratie
 
1 Alle ontvangen giften van € 25,- of meer worden geregistreerd. 
2 Indien het totaal van de giften van een gever in een kalenderjaar € 4.500,- 

of meer bedraagt wordt dit openbaar gemaakt via de centrale ND 
jaarrapportage. 

3 Giften van in totaal meer dan € 4.500,- aan de ND-organisatie of 
kandidaten worden daarnaast jaarlijks gerapporteerd aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

4 Het bestuur draagt zorg voor het registreren bij de giften van de volgende 
gegevens:

4.1 De naam van het onderdeel of de kandidaat van ND.
4.2 De naam en het adres van de gever.
4.3 Het bedrag of de waarde van de gift. 
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4.4 De datum van ontvangst van de gift. 
5 Tot de ND Partijorganisatie worden gerekend alle onder de ND 

ressorterende landelijke, regionale en afdelingsorganen en netwerken. 
6 Tot kandidaten worden gerekend alle personen die zijn geplaatst op een ND 

kandidatenlijst voor deelname aan een verkiezing.
7 Anonieme giften worden niet geaccepteerd en per omgaande aan de gever 

geretourneerd. 
8 In geval van een anonieme gift van meer dan € 1.000,- waarvan de gever 

niet kan worden achterhaald, wordt het deel van het bedrag boven de        
€ 1.000,- overgemaakt naar het Ministerie van BZK. 

Giften aan een kandidaat

1 Het accepteren van giften door een ND-kandidaat – anders dan ten behoeve
van bekostiging van een campagne voor ledenraadpleging of verkiezingen –
is niet toegestaan. 

2 Indien een kandidaat voornemens is giften te accepteren dient deze dit 
vooraf te melden aan het ND-bestuur dat voor de vaststelling van de 
kandidatenlijst verantwoordelijk is. 

3 Alle ontvangen giften van € 25,- of meer worden door de kandidaat 
geregistreerd. 

4 Indien een gever voornemens is een gift van meer dan € 1.000,- te doen, 
wordt hiervoor door de kandidaat vooraf akkoord gevraag aan het bevoegd 
ND-bestuur. 

5 Anonieme giften worden niet geaccepteerd en per omgaande aan de gever 
geretourneerd. In geval de gever van een anonieme gift niet kan worden 
achterhaald, wordt deze gift in zijn geheel als campagne gift overgemaakt 
naar het ND-bestuur dat voor de kandidatenlijst verantwoordelijk is. 

6 Indien een kandidaat voornemens is gebruik te maken van een stichting of 
andere rechtspersoon voor het verwerven van giften, wordt hiervoor door 
de kandidaat vooraf akkoord gevraagd aan het bevoegd ND-bestuur. Giften 
verkregen via een dergelijke stichting of andere rechtspersoon worden 
gezien als rechtstreekse giften aan de kandidaat, ongeacht de juridische 
status van de gebruikte rechtspersoon. 

7 De kandidaat verstrekt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag aan het 
verantwoordelijk ND-bestuur een overzicht van alle ontvangen giften. 

8 Giften van in totaal meer dan € 4.500,- van één gever worden voorafgaand 
aan de verkiezingsdag door het verantwoordelijk bestuur openbaar 
gemaakt. 

9 Uiterlijk 60 dagen na de verkiezingsdag overlegt de kandidaat aan het 
verantwoordelijk ND-bestuur een verantwoording van de besteding van de 
ontvangen giften. 

10 Indien het totaal van de giften het totaal van de campagne-uitgaven 
overschrijdt, wordt het overschot als gift in de algemene campagnekosten 
overgemaakt naar het verantwoordelijk ND-bestuur.

Publicatie van de giften

1 In het financieel jaarverslag publiceert ND alle ontvangen giften over het 
voorafgaande boekjaar, voor zover dit volgt uit het voorgaande. 

2 Publicatie vindt plaats op de website van ND.
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Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het landelijke, regionale of 
afdelingsbestuur.

Toelichting

Op 1 mei 2013 is de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP) in werking 
getreden. Enkele hoofdzaken uit de WFPP zijn:

1. Vergroting van de transparantie bij politieke partijen ten aanzien van 
ontvangen giften. 

2. Een rapportageverplichting ten aanzien van ontvangen giften door politieke 
partijen.

3. De uitbreiding van deze transparantie en rapportageverplichting naar 
'neveninstellingen' van politieke partijen. 

4. De registratie door een politieke partij van de schulden van de partij.
5. De wettelijke verplichting van een giftenreglement.
6. De overeenkomstige toepassing van het giftenreglement van een politieke 

partij op haar afdelingen.
7. De openbaarheid van het giftenreglement.
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