
De Partijraad van de Socialistische Partij heeft het giftenreglement vastgesteld gelet op de wet van 7 maart 2013, 
houdende regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering 
politieke partijen) en artikel 22 van de statuten van de Socialistische Partij. 

Artikel 1. Algemene bepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de wet: de wet houdende regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen 
 (Wet financiering politieke partijen);
b. de partij: de Socialistische Partij;
c. de statuten: de statuten van de Socialistische Partij;
d. gift: iedere door de partij om niet ontvangen geldsom, waarbij niet van belang is of deze wordt ontvangen van 

natuurlijke of rechtspersonen.

Artikel 2. Werkingssfeer giftenreglement
Dit reglement is van overeenkomstige toepassing op:
a. lokale afdelingen als bedoeld in artikel 10 van de statuten van de Socialistische Partij; 
b.  gemeentelijke- en provinciale fracties die een zelfstandige rechtsbevoegdheid hebben; 
c. de afdracht van volksvertegenwoordigers van de partij op grond van artikel 15 van de statuten; 
d. de neveninstellingen Stichting Wetenschappelijk Bureau SP, Stichting Studiecentrum SP en de vereniging 

ROOD, jongeren in de SP.

Artikel 3. De toelaatbaarheid van giften
a. de partij neemt slechts giften van natuurlijke personen aan;
b. anonieme giften en giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen;
c. giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van economische of politieke begunstiging, worden niet 
 aangenomen.

Artikel 4. Maximale omvang giften
a. voor de partij geldt geen beperking voor de hoogte van ontvangen giften;
b. voor lokale afdelingen geldt een maximum van 500 euro per gever per jaar. Slechts na voorafgaande schrifte-

lijke instemming van het dagelijks bestuur van de SP is het aannemen van grotere giften toegestaan;
c.  het is individuele leden en kandidaten geplaatst op een kandidatenlijst in verband met een verkiezing van de 
 Tweede Kamer der Staten-Generaal, niet toegestaan giften te ontvangen ten bate van politieke activiteiten of 
 ten bate van de werkzaamheden in het kader van de verkiezingscampagne van de partij/de kandidaat.

Artikel 5. Verantwoording van ontvangen giften
a. van giften van 1.000 euro of meer worden conform de bepalingen in de wet het bedrag, de datum en de naam 

en het adres van de gever geregistreerd;
b. van giften van 4.500 euro of meer zal conform de bepalingen in de wet een overzicht van de bijdragen die de 

partij in een kalenderjaar heeft ontvangen, met de gegevens genoemd in voorgaand lid, door de minister open-
baar gemaakt worden. 

Artikel 6 Slotbepalingen
a.  daar waar de wet in beperkende zin afwijkt van een of meerdere bepalingen uit deze regeling, is de wettelijke 

regeling van toepassing onder volledig behoud van alle overige bepalingen van deze regeling;
b. dit reglement treedt in werking na vaststelling door de Partijraad van de Socialistische Partij en is openbaar;
c. dit reglement kan conform artikel 22 lid 2 van de statuten slechts bij besluit van de Partijraad gewijzigd 
 worden.
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artikelSGewijZe toelichtinG

De Wet financiering politieke partijen verplicht politieke partijen om met ingang van 1 mei 2013 een giften-
reglement te hebben. In het giftenreglement wordt bepaald hoe de partij omgaat met giften en met de openbaar-
making daarvan en het dient van toepassing te zijn op zowel de landelijke partij als op al haar afdelingen. Er geldt 
geen wettelijk vormvereiste voor het giftenreglement. 

Artikel 22 van de statuten van de partij bepaalt dat de Partijraad bij reglement (nadere) regels kan stellen over 
onderwerpen waarvan de regeling hem gewenst voorkomt. De Partijraad dient het giftenreglement op grond van 
een wettelijke verplichting in- en vast te stellen. 

Artikel 1. Algemene bepalingen
Voor zover begrippen uitleg behoeven, zijn ze opgenomen in het giftenreglement en wordt voor wat de 
terminologie betreft aangesloten bij de bepalingen opgenomen in de wet en de statuten. 

Artikel 2. Werkingssfeer giftenreglement
a.  de wet bepaalt dat het giftenreglement van toepassing is op zowel de landelijke partij als op haar afdelingen. 

Ten behoeve van duidelijkheid is de toepassing op lokale afdelingen van de partij in artikel 2 opgenomen; 
b. de wet bevat vrijwel uitsluitend regels voor politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Eerste en de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij amendement is echter een verplichting in de wet opgenomen voor in 
Provinciale Staten vertegenwoordigde politieke partijen die geen afdeling van de partij zijn, maar zelfstandige 
rechtspersoonlijkheid hebben. Provinciale Statenfracties van de Socialistische Partij zijn geen afdeling in 
de zin van artikel 10 van de statuten van de partij, maar kennen wel stichtingen ten behoeve van het beheer 
van fractiegelden en treden indien van toepassing op als werkgever voor hun fractiemedewerker. Hoewel 
gemeentelijke fracties onder een lokale afdeling van de partij vallen, bestaan er ook voor raadsfracties stich-
tingen zoals hierboven bedoeld. Het giftenreglement is om die reden van overeenkomstige toepassing op deze 
gemeentelijke- en provinciale stichtingen; 

c. volksvertegenwoordigers van de partij dragen hun vergoedingen af aan de partij, waartegenover de partij hen 
een compensatie verstrekt op basis van een door de Partijraad vastgestelde regeling. Volksvertegenwoordigers 
worden in de wet als natuurlijke personen aangemerkt en vallen derhalve onder de werkingssfeer van de wet;

d. de wet verplicht politieke partijen om gelieerde instellingen aan te wijzen als neveninstelling. Een politieke 
partij moet een rechtspersoon als neveninstelling aanwijzen als die rechtspersoon er uitsluitend of in hoofd-
zaak op gericht is om  stelselmatig of structureel ten bate van de partij activiteiten of werkzaamheden te ver-
richten en de partij daar kennelijk voordeel bij heeft. De aanwijzing is opgenomen in artikel 2 lid d en betreft 
Stichting Wetenschappelijk Bureau SP,  Stichting Studiecentrum SP en de vereniging ROOD, jong in de SP. De 
wettelijke bepalingen omtrent giften en het giften-reglement van de partij zijn van overeenkomstige toepas-
sing op door de partij aangewezen neveninstellingen.

Artikel 3. De toelaatbaarheid van giften
a. giften kunnen zowel van natuurlijke personen als van rechtspersonen ontvangen worden. De Socialistische 

Partij kiest er voor om geen giften van rechtspersonen, bedrijven en maatschappelijke instellingen aan te 
nemen, maar slechts van natuurlijke personen; 

b. de partij kiest ervoor om anonieme giften en giften waarvan de juiste herkomst niet is vast te stellen, niet aan 
te nemen; 

c. datzelfde geldt voor giften die economische of politieke begunstiging beogen.

Artikel 4. Maximale omvang giften
De wet bepaalt dat:
•	 politieke	partijen	giften	groter	dan	1.000	euro	moeten	registreren;	De	naam	en	het	adres	van	de	gever	en	de	

datum van de gift dienen geregistreerd te worden;
•	 van	een	anonieme	gift	van	meer	dan	1.000	euro	moet	het	gedeelte	dat	het	bedrag	van	1.000	euro	te	boven	

gaat, overgemaakt worden op een daartoe aangewezen rekening van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK);

•	 politieke	partijen	een	overzicht	van	ontvangen	giften	groter	dan	4.500	euro	voor	1	juli	van	elk	kalenderjaar	aan	
de minister zenden. In het overzicht dient de naam en het adres van de gever, het bedrag en de datum van de 
gift te zijn opgenomen. De minister maakt de overzichten openbaar door publicatie in de Staatscourant. Van 
de gegevens over het adres van een natuurlijke persoon wordt uitsluitend de woonplaats openbaar gemaakt.

a. Voor lokale afdelingen geldt bij het aannemen van giften een maximum van 500 euro per gever per jaar; 
b. de wet bepaalt dat indien politieke partijen in strijd met de bepalingen in de wet handelen of nalatig zijn bij de 

naleving van de wet, door de minister een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Deze boete bedraagt ten 



hoogste 25.000 euro. Indien lokale afdelingen overwegen een gift groter dan 500 euro aan te nemen, dienen 
zij vóór het aannemen van de gift contact met de landelijk penningmeester op te nemen. Het aannemen van 
een dergelijke gift kan slechts na voorafgaande schriftelijke instemming van het dagelijks bestuur van de partij 
geschieden;  

c. in de periode voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen gelden extra eisen voor partijen die deelnemen 
aan verkiezingen, alsmede voor alle kandidaten. De wet bepaalt dat indien een kandidaat geplaatst op een 
kandidatenlijst van een politieke partij die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, van een gever in een kalenderjaar giften heeft ontvangen van in totaal 4.500 euro of meer, de partij 
op een bij wet bepaald moment aan de minister een overzicht verstrekt van deze giften. De minister maakt het 
overzicht uiterlijk op de zevende dag voor de dag van de stemming openbaar door publicatie in de Staatscou-
rant. Kandidaten zijn op grond van de wet gehouden de gegevens van de gever en de gift aan de politieke partij 
te verstrekken. Om administratieve last voor de partij en kandidaten te voorkomen en het risico van het niet 
naleven van de wettelijke bepalingen met een bestuurlijke boete tot gevolg, te voorkomen, wordt bepaald 
dat het individuele leden en kandidaten geplaatst op een kandidatenlijst voor een verkiezing van de Tweede 
Kamer niet is toegestaan giften te ontvangen ten bate van politieke activiteiten of ten bate van de werkzaam-
heden in het kader van de verkiezingscampagne van de partij/de kandidaat.

Artikel 5. Verantwoording van ontvangen giften
De bepalingen in artikel 5 sluiten aan bij de wettelijke eisen van de registratie van giften. Deze wettelijke eisen zijn 
in het giftenreglement opgenomen, zodat gevers van giften vooraf bekend zijn met de registratie en de openbaar-
making van de gegevens van de gift.

Artikel 6. Slotbepalingen
Behoeft geen nadere toelichting. 


