Giftenreglement D66
1.
1.1.

Reikweidte reglement.
Dit giftenreglement D66 is opgesteld in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen. Het
reglement geldt voor de vereniging Politieke Partij Democraten 66, de daaronder vallende afdelingen
en regio’s en alle aan D66 gelieerde organisaties op dezelfde niveaus. (zie bijlage 1)

2.
2.1.

Het begrip ‘gift’.
Als giften worden beschouwd iedere door de partij om niet ontvangen geldsom of geldswaardige
prestatie, waarbij niet van belang is of deze worden ontvangen van natuurlijke of rechtspersonen.
Aldus zal het reglement zich ook uitstrekken tot de regelmatige contributie van de leden van de partij.

2.2.

Ten aanzien van merchandising (verkoop van dassen, T-shirts, glazen, en andere artikelen met
reclame-uitingen) geldt dat deze activiteit het element om niet ontbeert. De opbrengst van
merchandising behoeft mitsdien niet als gift te worden gekwalificeerd.

2.3.

Kwijtscheldingen van schulden van de partij zullen echter zonder twijfel als gift moeten worden
aangemerkt. Dit geldt dus ook voor declarabele, maar niet in rekening gebrachte kosten.

2.4.

In geval van een bijdrage in natura wordt deze als gift beschouwd indien het een zaak of dienst betreft,
op verzoek van een politieke partij aan haar geleverd dan wel door deze aanvaard, waar geen of geen
evenredige tegenprestatie tegenover staat.

2.5.

Kortingen verkregen door middel van succesvolle onderhandelingen worden niet beschouwd als
giften.

3.
3.1.

De toelaatbaarheid van giften
Op de D66-volksvertegenwoordigers wordt jaarlijks een beroep gedaan voor een financiële bijdrage
aan de partij. De partij dient in verband met de zuiveringseed duidelijkheid te betrachten omtrent haar
gedragslijn inzake deze bijdragen. De bijdragen van de volksvertegenwoordigers is geregeld in de
landelijke regeling Afdracht Politiek Vertegenwoordigers.

3.2.

De partij neemt slechts giften aan van natuurlijke personen of van rechtspersonen waarvan de
statuten schenkingen aan politieke partijen niet uitsluiten.

3.3.

Giften van rechtspersonen met een commercieel belang worden alleen geaccepteerd na beoordeling
vooraf door de verantwoordelijke binnen het Landelijk Bestuur.

3.4.

Giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.

3.5.

Giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke begunstiging,
worden niet aangenomen.

3.6.

De partij zal in acht nemen de bestemming die de schenker aan de gift toekent. De partij publiceert
hiertoe een limitatieve lijst van mogelijke bestemmingen van giften. Daarbij ware aan te geven, dat
zodanige bestemming ter vrije keuze van de schenker staat, en tevens wat de bestemming zal zijn
indien de schenker geen keuze maakt.

3.7.

Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen ten behoeve van politieke activiteiten.
Giften ten behoeve van voorkeursacties voor een bepaalde kandidaat worden slechts aangenomen
indien en voor zover deze worden gedaan aan en met instemming van de penningmeester van de
geleding die betrekking heeft op de betreffende verkiezingen.

4.
4.1.

Maximale omvang
Er geldt geen beperking voor de hoogte van ontvangen giften.

4.2.

Giften boven €1000,00 worden van geval tot geval beoordeeld op belangeloosheid door de commissie
fondsenwerving.

4.3.

De commissie fondsenwerving heeft de mogelijkheid om de beoordeling van giften te escaleren naar
de verantwoordelijke binnen het Landelijk Bestuur.

5.
5.1.

Verantwoording van giften
In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen giften,
zowel qua omvang, herkomst als bestemming. In deze verantwoording worden minimaal de
voorschriften gevolgd die de wet op dit punt voorschrijft. Dit betekent onder meer dat alle giften vanaf
€4.500,- bekend gemaakt worden.

5.2.

Giften aan de partij vanaf €1000,00 worden geregistreerd.

5.3.

De in 5.1. genoemde verantwoording geldt voor alle geledingen binnen de partij en aan de partij
gelieerde organisaties en betreft ook de in 3.6. genoemde giften ten behoeve van individuele
kandidaten.

5.4.

Daar waar in deze regeling gesproken wordt over beperking van een bepaald bedrag, geldt deze
beperking voor het totaal aan ontvangen gelden in enig kalenderjaar van een bepaalde natuurlijk
persoon of rechtspersoon.

6.
6.1.

Sponsoring
Bij sponsoring is sprake van een ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij de partij een
duidelijke tegenprestatie levert aan de sponsor.

6.2.

Binnen D66 of bij de aan haar verbonden organisaties wordt geen gebruik gemaakt van sponsoring.

7.
7.1.

Inwerkingtreding en wijzigingen van het reglement
Het giftenreglement wordt vastgesteld door het Landelijk Bestuur van de partij.

7.2.

Wijzigingen van het reglement kunnen slechts worden doorgevoerd na goedkeuring door het Landelijk
Bestuur.

Dit reglement is vastgesteld door het Landelijk Bestuur van D66 in haar vergadering van 21 januari 2019.
Bijlage 1: geledingen binnen de partij waarvoor het giftenreglement van D66 geldig is:
Vereniging Politieke partij D66;
Stichting Mr. Hans van Mierlostichting;
Stichting Internationaal Democratisch Initiatief;
Stichting Huisvestingsvermogen D66;
Businessclub D66;
Stichting Fractiewerk D66;
Vereniging Jonge Democraten;
Regio’s D66;
Afdelingen D66.

