
 
 

REGLEMENT GIFTEN EN SPONSORING FORUM VOOR 

DEMOCRATIE. 
 
Politieke partijen kennen diverse geldstromen. Er worden van overheidswege diverse subsidies 

verstrekt, voornamelijk gebaseerd op het aantal Tweede Kamerzetels en het aantal leden van een 

partij. Dit Reglement gaat over donaties en sponsorbijdragen. Merchandising en mogelijke 
commerciële activiteiten vallen niet onder dit Reglement. 

 

I. UITGANGSPUNTEN. 

 
1. De regelingen zoals verwoord in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) en Regeling 

financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer zijn van toepassing maar blijven hier buiten 

beschouwing. Waar van toepassing zijn deze regelingen leidend. 

2. Het Forum voor Democratie en de aan haar gelieerde rechtspersonen (FVD) staan voor 
transparantie, onafhankelijkheid en fatsoen. Het accepteren van donaties, legaten, 

sponsorbijdragen en andere ondersteuning vindt zorgvuldig plaats. 

3. Dit Reglement gaat in per 1 juni 2019. 

4. Donaties, giften, legaten en wat dies meer zij, door natuurlijke personen of rechtspersonen 
zijn bijdragen in geld of natura om niet. Sponsorbijdragen door natuurlijke personen of 

rechtspersonen kennen een vooraf overeengekomen tegenprestatie met inachtneming van 

Uitgangspunt 6. 
5. Het kwijtschelden van schulden en leningen aan FVD zal worden beschouwd als gift en als 

zodanig worden behandeld. 

6. Geen enkele donatie, gift, legaat, sponsorbijdrage of wat dies meer zij zal als tegenprestatie 
directe of indirecte politieke, juridische of economische  invloed op beleid of besluitvorming 

kennen. 

7. Voorstellen tot bijdragen van welke aard ook die in tegenstelling zijn met Uitgangspunt 6. 

zullen door FVD worden geweigerd.  
8. Bijdragen, in welke vorm dan ook, die op anonieme basis worden gedaan zullen door FVD 

worden geweigerd en zo nodig geretourneerd waar mogelijk. 

9. Bijdragen, in welke vorm dan ook, die door middel van contante betaling in geld zouden 
worden gedaan zullen door FVD worden geweigerd. 

10. Bijdragen, in welke vorm dan ook, kunnen uitsluitend aan rechtspersonen die aan het FVD 

zijn gelieerd kunnen worden gedaan. Zie II.  

 
 

II. RECHTSPERSONEN 

 
FVD kent de volgende aan haar gelieerde rechtspersonen: 

 
1. Vereniging Forum voor Democratie 

2. Vereniging Jong Forum voor Democratie 

3. Stichting Renaissance Instituut 
4. Stichting Forum voor Democratie 

5. Stichting Ondersteuning Eerste Kamerfractie FVD 

6. Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie FVD 

7. Provinciale Stichtingen Ondersteuning Statenfractie 
8. Stichting Forum For Democracy International 

9. Forum voor Democratie B.V.  

 
a. Bijdragen, in welke vorm dan ook, giften, donaties, legaten, sponsorbijdragen en wat dies 

meer zij kunnen uitsluitend per bankoverschrijving op de rekening van de rechtspersonen 1, 

2, 3, 4 en 8 worden gedaan met inachtneming van het hieronder bij b. bepaalde.   



b. Bijdragen zoals in a. bedoeld kunnen na goedkeuring door het Partijbestuur ook aan 
rechtspersonen zoals hierboven genoemd onder 5,6 en 7. Plaatsvinden mits de geldende 

wettelijke regels dit toelaten. 

c. Bijdragen aan natuurlijke personen of kandidaten van FVD zullen worden geweigerd. 

 
 

III. REGISTRATIE 

 
1. Bijdragen, in welke vorm dan ook, giften, donaties, legaten, sponsorbijdragen en wat dies meer 

zij zullen worden geregistreerd en vastgelegd met inachtneming van Uitgangspunt 1. zoals 
hierboven vermeld.  

2. Bij sponsorbijdragen zal een contract worden opgemaakt waarbij de door FVD te leveren 

tegenprestatie wordt vastgelegd met inachtneming van Uitgangspunt 6. zoals hierboven vermeld. 
Dit contract zal rechtsgeldig door beide partijen, FVD en sponsor, worden ondertekend voordat 

betaling en tegenprestatie plaats zullen vinden. 

3. De volgende elementen worden met betrekking tot bijdragen, in welke vorm dan ook, 

geregistreerd en vastgelegd waarbij Uitgangspunt 1. onverkort van toepassing is: : 
a. Ontvangende FVD rechtspersoon 

b. Naam en adresgegevens van de gever/sponsor 

c. Het bedrag van de bijdrage 
d. De datum van ontvangst 

e. Waar relevant zal de aan FVD gelieerde rechtspersoon die een 

bijdrage ontvangt zorgdragen voor de van rechtswege 
noodzakelijke administratieve vastlegging en rapportage. 

 

4. In het geval een bijdrage wordt gedaan door een rechtspersoon zal FVD alle moeite doen zich te 

vergewissen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO).  
5. De statuten van een rechtspersoon die een bijdrage doet zullen een bijdrage aan een politieke 

partij niet uitsluiten. Desgevraagd verschaft de rechtspersoon een kopie van de statuten ter 

verificatie. 
6. De verantwoordelijkheid voor de fiscale afwikkeling van bijdragen, bijvoorbeeld waar het een 

bijdrage aan FVD in het kader van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ligt 

bij de partij die de bijdrage doet. 

7. Bijdragen van partijen, natuurlijke personen en rechtspersonen, die buiten de Europese Unie 
gevestigd zijn worden pas geaccepteerd na toestemming van het Partijbestuur. 

8. Giften met een omvang die in geldwaarde een bedrag van Euro 2500,- overschrijden worden pas 

geaccepteerd na toestemming van het Partijbestuur.  
 

 

IV. SLOTBEPALINGEN. 

 
1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het Partijbestuur.  
2. Van alle bijdragen zal een deugdelijke vastlegging en administratie worden gevoerd. 

3. Bijdragen worden uitgesplitst naar giften/donaties en sponsoring en als zodanig verantwoord 

in het Jaarverslag van FVD en gepresenteerd aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) 

 
 

 

 

 


