
 

Giftenreglement 

 

Uitgangspunt 
De VVD staat voor openheid, transparantie en onafhankelijkheid bij het handelen als partij en 
personen die haar vertegenwoordigen. Zeker bij het accepteren van bijdragen dient het 
handelen boven iedere twijfel verheven te zijn. 
 

Strekking 
Dit giftenreglement treedt in werking per 26 oktober 2020 en vervangt alle eerdere (delen 
van) reglementen, sponsor- en gedragscodes voor zover deze betrekking hebben op het 
ontvangen van geldelijke bijdragen of bijdragen in natura. 
Dit giftenreglement betreft een VVD specifieke aanvulling en detaillering en treedt niet in de 
plaats van de geldende wet- en regelgeving zoals onder meer vastgelegd in de Wet 
financiering politieke partijen (Wfpp). 
 

Terminologie 
 
Bijdrage 
Alle geldelijke bijdragen dan wel bijdragen in natura van zowel rechtspersonen als natuurlijke 
personen. Daarvan uitgezonderd zijn subsidies, erfstellingen en legaten. 
 
Een bijdrage in natura is een zaak of dienst, op verzoek geleverd of aanvaard, waar geen 
evenredige tegenprestatie tegenover staat. De waarde van de bijdrage wordt bepaald door 
het verschil van de waarde in het economisch verkeer en de werkelijk geleverde 
tegenprestatie. 
 
Registratie 
Het vastleggen van een bijdrage met als minimale vermelding: 

 Ontvangende VVD geleding of kandidaat 
 Naam en adres gever 
 Het bedrag of de waarde van de bijdrage 
 De datum van ontvangst 

 
VVD Partijorganisatie 
Tot de VVD Partijorganisatie worden gerekend alle onder de Vereniging Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie ressorterende organen zoals lokaal netwerken, regio’s en 
thematische netwerken. 
 
VVD Neveninstelling 
Een VVD neveninstelling is een rechtspersoon die nadrukkelijk is opgericht om enkel de VVD 
te ondersteunen. Bepalend hierbij zijn de activiteiten van de rechtspersoon en niet de 
juridische verhoudingen. 
 
VVD Kandidaten 
Personen geplaatst op een VVD kandidatenlijst voor deelname aan een ledenraadpleging of 
verkiezingen voor EP, EK, TK, PS, WS, GR, Deelraden.  



 

Begrenzing bijdragen 
 
Bijdragen aan VVD Partijorganisatie 

 Alle ontvangen bijdragen worden geregistreerd. 
 Indien het totaal van de bijdragen van een gever in een kalenderjaar € 4.500,- of 

meer bedraagt wordt dit openbaar gemaakt via de centrale VVD jaarrapportage. 
 Bijdragen van in totaal meer dan € 4.500,- aan de VVD organisatie worden daarnaast 

jaarlijks gerapporteerd aan het Ministerie van BZK. 
 Anonieme bijdragen worden niet geaccepteerd en per omgaande aan de gever 

geretourneerd. 
 In geval van een anonieme bijdrage de gever niet kan worden achterhaald, wordt het 

bedrag overgemaakt naar het Ministerie van BZK. 
 
Bijdragen aan VVD Neveninstellingen 

 Alle ontvangen bijdragen worden geregistreerd. 
 Indien het totaal van de bijdragen van een gever in een kalenderjaar € 4.500,- of 

meer bedraagt wordt dit openbaar gemaakt via de centrale VVD jaarrapportage. 
 Neveninstellingen die de VVD ondersteunen en als zodanig bij het Ministerie van 

BZK zijn geregistreerd rapporteren daarnaast rechtstreeks aan het ministerie. 
 Anonieme bijdragen worden niet geaccepteerd en per omgaande aan de gever 

geretourneerd. 
 In geval van een anonieme bijdrage de gever niet kan worden achterhaald, wordt het 

bedrag overgemaakt naar het ministerie van BZK. 

 
Bijdragen aan VVD Kandidaten 

 Het ontvangen van bijdragen anders dan ten behoeve van bekostiging van een 
campagne voor ledenraadpleging of verkiezingen is niet toegestaan. 

 Indien een kandidaat voornemens is bijdragen te accepteren dient deze dit vooraf te 
melden aan het voor de vaststelling van de kandidatenlijst verantwoordelijk VVD 
bestuur. 

 Alle ontvangen bijdragen worden geregistreerd. 
 Indien een gever voornemens is een bijdrage van meer dan € 1.000,- te doen, wordt 

hiervoor door de kandidaat vooraf akkoord gevraag aan het bevoegd VVD bestuur. 
 Anonieme bijdragen worden niet geaccepteerd en per omgaande aan de gever 

geretourneerd. 
 In geval van een anonieme bijdrage de gever niet kan worden achterhaald, wordt 

deze in zijn geheel als campagne bijdrage overgemaakt naar het voor de 
kandidatenlijst verantwoordelijk VVD bestuur. 

 Indien een kandidaat voornemens is gebruik te maken van een stichting of andere 
rechtspersoon voor het verwerven van bijdragen, wordt hiervoor door de kandidaat 
vooraf akkoord gevraagd aan het bevoegd VVD bestuur. 

 Bijdragen verkregen via een dergelijke stichting of andere rechtspersoon worden 
gezien als rechtstreekse bijdragen aan de kandidaat, ongeacht de juridische status 
van de rechtspersoon. 

 De kandidaat verstrekt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag aan het 
verantwoordelijk VVD bestuur een overzicht van alle ontvangen bijdragen. 

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

 Uiterlijk 60 dagen na de verkiezingsdag overlegt de kandidaat aan het 
verantwoordelijk VVD bestuur een verantwoording van de besteding van de 
ontvangen bijdragen. 

 Indien het totaal van de bijdragen het totaal van de campagne uitgaven overschrijdt, 
wordt het overschot als bijdrage in de algemene campagnekosten overgemaakt naar 
het verantwoordelijk VVD bestuur. 


