voorlopig

Giftenreglement
© Algemeen Secretaris
R. Gielisse

1 december 2021

1.

Doelstelling

2

2.

Begripsomschrijving

2

3.

Wet Financiering Politieke Partijen

3

4.

Draagwijdte van de regeling

3

5.

Hoe gaan we om met giften

3

5.1

Giften in natura

3

5.2

Giften in geld

4

5.2.1

Anonieme giften in geld

4

5.2.2

Niet-anonieme giften

4

6.

Administratie en rapportage

4

6.1

Giften in natura

4

6.2

Giften in geld

5

7.

Inbreuken en sancties

5

8.

Inwerkingtreding

5

voorlopg

Giftenreglement van 50PLUS
d.d 1 december 2021

1.

Doelstelling

Als politieke partij is 50PLUS op basis van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp)1gehouden een openbaar
giftenreglement op te stellen. In dit giftenreglement wordt bepaald hoe de partij omgaat met giften c.q.
schenkingen, in natura of in geld en hoe deze worden geopenbaard. Of we anonieme giften willen accepteren
en wat te doen als we ze ontvangen. Ook wordt in dit reglement uiteengezet hoe de registratie van individuele
geïdentificeerde schenkingen van meer dan € 1.000,00 op jaarbasis geschiedt en idem voor wat betreft de
rapportage van zulke giften van meer dan € 4.500,00 aan de externe regulator, i.c. het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koningsrijksaangelegenheden (Ministerie van BZK). Tenslotte wordt ingegaan op het bij
deze regeling behorende sanctieregime.
Dit giftenreglement is in afwachting van haar goedkeuring door de Algemene Vergadering van juni 2022, door
het Hoofdbestuur van 50PLUS voorlopig vastgesteld tijdens haar 11de vergadering van
1 december 2021. Het reglement is van toepassing vanaf 6 december 2021, de dag van haar publicatie op de
landelijke website van 50PLUS.
2.

Begripsomschrijving

a) Dit giftenreglement betreft alle giften en schenkingen van natuurlijke - of rechtspersonen, hoegenaamd dan
ook, in geld of in natura, zonder dat daar een directe of indirecte tegenprestatie tegenover staat, wordt
gevraagd of verwacht. Giften en schenkingen zijn in het kader van dit reglement identieke begrippen en
duiden beide op hetzelfde.
b) Van giften in natura zijn uitgesloten:
de prestaties die door vrijwilligers worden verricht ten behoeve van de partij zonder dat daar een
vergoeding tegenover staat, uitgezonderd een kostenvergoeding volgens het 50PLUS declaratieprotocol of
een vaste vergoeding met toepassing van de vrijwillgersvergoedingsregeling.
c) Van het begrip ‘giften in geld’ in de zin van dit reglement zijn uitgesloten:
- subsidies die door het Ministerie van BZK worden verstrekt in het kader van de Wfpp;
- financiële verrekeningen tussen 50PLUS en haar neveninstellingen.
d) Reguliere contributie die leden krachtens de bepalingen van 50PLUS inzake hun lidmaatschap aan de partij
verschuldigd zijn alsmede de afdrachten die leden van 50PLUS die namens 50PLUS een politieke functie
vervullen op basis van artikel 6 lid 4 aan de partij verschuldigd zijn vallen niet onder het begrip giften in de zin
van dit reglement. Bedragen die boven de reguliere contributie c.q. afdracht vrijwillig aan de partij worden
betaald zijn daarentegen wel giften in de zin van dit reglement.
e) Sponsoring is in de zin van dit reglement gelijk als gift en wordt op identieke wijze behandeld.
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Wet van 7 maart 2013, versie geldend van 24 juni 2020.
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f) Onder geïdentificeerde schenkers worden bedoeld alle natuurlijke - of rechtspersonen wiens naam, adres en
woonplaats bij de partij bekend zijn en waarbij er geen redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van deze
gegevens. Indien het een onbekende schenker betreft die zijn identiteitsgegevens overlegt, wordt door de
ontvanger en/of het partijkantoor de nodige verificaties gedaan teneinde zich van je juistheid van de gegevens
te vergewissen.

3.

Wet Financiering Politieke Partijen

De grondslag van het giftenreglement is artikel 34 van de Wfpp. Deze wet bevat ook bepalingen terzake van
ontvangen bijdragen, in geld of natura (art. 21 - 23) en terzake van bepaalde categorieën van schenkingen
verbonden administratieve - en rapportageverplichtingen (art. 28 - 33).
4.

Draagwijdte van de regeling

Dit giftenreglement is van toepassing :
a) op alle giften, in natura of in geld als bedoeld in punt 2 die worden geschonken aan 50PLUS, hetzij direct aan
de partij, dan wel aan haar leden, bestuurlijke - of gekozen politieke functionarissen, in het kader van hun
activiteiten voor 50PLUS en/of hun mandaat;
b) op de vereniging 50PLUS en haar leden, met inbegrip van bestuurlijke - of gekozen politieke ambtsdragers.

5.

Hoe gaan we om met giften

5.1

Giften in natura

5.1.1 Leden, bestuurlijke -of gekozen politieke ambtsdragers van 50PLUS die in het kader van hun activiteiten
voor de partij en/of mandaat giften in natura ontvangen met een tegenwaarde in het maatschappelijk verkeer
van minder dan € 50,00 kunnen deze behouden. Deze waarde is ter redelijke beoordeling van de ontvanger.
5.1.2 Giften in natura met een geschatte tegenwaarde van € 50,00 of meer worden in principe niet door de
beoogde ontvanger geaccepteerd. Mocht dat niet mogelijk zijn of tot ongemakkelijke situaties aanleiding
kunnen geven, ter beoordeling van de ontvanger, dan staat het de ontvanger vrij de gift in natura te accepteren
met dien verstande, dat hij zo spoedig daarna de gift tegen ontvangstbewijs afstaat aan de partij, i.c. het
partijkantoor. Deze staat de gift vervolgens af aan het Leger des Heils, Kringloopwinkel o.i.d. De ontvanger kan
ook ervoor opteren het bedrag van de meerwaarde boven € 50,00 af te dragen aan de partij onder vermelding
van “meerwaarde schenking in natura”. Hij of zij maakt hiervan melding aan het partijkantoor via e-mail
(info@50pluspartij.nl) .
5.1.3 Invitaties op maaltijden (lunches, diners, borrels etc. kunnen binnen redelijke grenzen worden
geaccepteerd, zelfs indien de geschatte waarde per invitatie meer dan € 50,00 zou bedragen.
5.1.4 Bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing bij sponsoring in de vorm van giften aan
individuele leden op voorwaarde dat de sponsor bij het partijkantoor met naam en toenaam bekend is.
5.1.5 Anonieme giften in natura daarin begrepen giften in natura van onbekende personen die zich niet bekend
maken en wensen te maken worden niet geaccepteerd.
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5.2

Giften in geld

5.2.1

Anonieme giften in geld

5.2.1.1 Alhoewel de Wfpp anonieme giften van minder dan € 1.000,00 heeft vrijgesteld van de verplichting tot
registratie, accepteert 50PLUS om ethische redenen nooit anonieme giften, dus ook niet in geld.
5.2.2.2 Indien in weerwil van paragraaf 5.2.1.1 toch anonieme giften de partij bereiken (bijvoorbeeld een
enveloppe zonder afzender in de brievenbus van 50PLUS), dan wordt daarvan onverwijld melding gemaakt aan
het Dagelijks Bestuur. Vervolgens geeft het DB de penningmeester opdracht aan het partijkantoor dat het
bedrag in kwestie in zijn geheel wordt gestort op de rekening van het Ministerie van BZK onder vermelding
“doorstorting anonieme gift 50PLUS”. Deze manier van behandeling van anonieme giften geeft de
belastingbetaler een onverwachte meevaller.
5.2.2

Niet- anonieme giften in geld

5.2.2.1 Giften in geld van geïdentificeerde schenkers aan 50PLUS worden gestort op de centrale rekening van de
partij, rekening NL84 INGB 000 466 3141. Schenkingen in contanten, zelfs van geïdentificeerde schenkers,
worden niet geaccepteerd.
5.2.2.2 In geval dat leden, bestuurlijke - of gekozen politieke ambtsdragers van 50PLUS in het kader van hun
activiteiten voor de partij en/of mandaat giften in geld - uitsluitend via bankoverschrijving - ontvangen, zijn deze
gehouden deze giften onverwijld op de onder punt 5.2.2.1 genoemde centrale rekening bij de ING bank te
storten onder vermelding dat het een gift betreft en met benoeming van de gever met zijn/haar NAW gegevens
en datum van de schenking.
5.2.2.3 Indien de schenker een directe schenking aan de partij doet en een bepaalde wel omschreven
bestemming heeft voor de schenking, bijvoorbeeld het financieel ondersteunen van een provinciale afdeling of
ter ondersteuning van een verkiezingscampagne, dan kan de schending worden geaccepteerd onder
voorwaarde dat:
a)
b)

de schenking wordt overgeschreven op de centrale landelijke bankrekening van 50PLUS als bedoeld in
paragraaf 5.2.2.1;
naam, adres en woonplaats van de schenker wordt vermeld met de vermelding “schenking” alsmede, in
voorkomend geval, de specifieke bestemming die de gever aan zijn schenking wenst te geven.

6.

Administratie en rapportage

6.1

Giften in natura

Omdat giften in natura van € 50,00 of meer hetzij worden afgestaan als omschreven onder punt 5.1.2 dan wel
de meerwaarde naar de partij wordt overgemaakt, volgt de administratieve verwerking van de geldstromingen
en rapportage de procedure als beschreven onder punt 6.2.
6.2

Giften in geld

6.2.1 Zoals reeds in paragraaf 5.2.1 is vermeld, accepteert 50PLUS principieel geen anonieme giften. Giften van
meer dan € 1.000,00 in totaal op jaarbasis per geïdentificeerde schenker worden genoteerd in een door het
partijkantoor bij te houden giftenregister, onder vermelding van de naam, voornaam, adres, postcode en
woonplaats van persoon die de schenking heeft verricht, alsmede de datum van de schenking.
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6.2.2 Het giftenregister is openbaar. Het kan voor iedere belangstellende op voorafgaand verzoek en afspraak
via de Algemeen Secretaris worden ingezien.
6.2.3 Van alle schenkingen aan 50PLUS van meer dan € 4.500,00 in totaal op jaarbasis per geïdentificeerde
schenker gedurende een kalenderjaar wordt middels een uittreksel van het giftenregister een overzicht
gemaakt dat wordt vermeld in het jaarverslag, onderdeel van de jaarstukken die elk jaar voor 1 juli aan het
Ministerie van BZK wordt aangeboden.
7.

Inbreuken en sancties

7.1. Van ieder 50PLUS lid in welke hoedanigheid dan ook, regulier lid, bestuurlijke -of gekozen politieke
ambtsdragers van 50PLUS die in het kader van hun activiteiten voor de partij en/of mandaat giften in natura of
in geld ontvangen wordt, voor zover op hun van toepassing, van hun verwacht dat zij de bepalingen van dit
reglement naleven.
7.2. De sanctiebepalingen welke zijn voorzien in de Handreiking Integriteit zijn van overeenkomstige toepassing.
8.

Inwerkingtreding

In afwachting van haar definitieve goedkeuring door de Algemene Vergadering, is dit giftenreglement op basis
van artikel 9.1 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing vanaf 6 december 2021, zijnde de dag van haar
bekendmaking op de landelijke website van 50PLUS, uiterlijk vijf dagen te rekenen van de dag waarop zij werd
goedgekeurd door het Hoofdbestuur.

Gedaan te Den Haag, op 1 december 2021.

Namens het Hoofdbestuur,

Peter Schut
Voorzitter

Robert Gielisse
Algemeen Secretaris

5

