DGG
Giítenreglement Democratische Groepering Geldrop (DGGI ingevolge artikel 34 Wfpp
Toelichting
Op 1 mei 2013 is de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in werking getreden. De Wfpp bevat
regels over de subsidie aan en de financiering van politieke partijen. Wettelijke zijn lokale partijen,

die geen afdeling zijn, maar zelfstandige rechtspersoonlijkheid hebben, en als vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid met hun geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst hebben
deelgenomen aan de laatstgehouden raadsverkiezingen, en daarbij één of meer zetels hebben
verworven, verplicht een giftenreglement vast te stellen en te publiceren.
ln het giftenreglement moet de politieke part'rj vastleggen hoe zij omgaat met bijdragen (giften) en
met de openbaarmaking daarvan. Een nadere omschr'rjving geeft de wet niet. Dat betekent dat een
giftenreglement dat ten minste vastlegt hoe de partij omgaat met giften en met de openbaarmaking
daarvan, voor het overige vorm vrij is. Op welke manier moet dat worden vastgelegd? Dat is aan de
partij zelf. Er gelden op dit punt géén wettelijke verplichtingen, behalve dat de partij vastlegt hoe zij
omgaat met giften en met de openbaarmaking daarvan. De wet bevat evenmin voorschríften over
welke bepalingen een giftenreglement verder nog zou kunnen bevatten. Ook het toezicht op de
naleving van de bepalingen uit het giftenreglement is aan partijen zelf.

Artikel 1 Ontvangen van giften

Artikell.l
Als giften worden beschouwd iedere door de DGG om niet ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie

ont\angen

van natuurlijke personen.

\

Artikell.2

Het bestuur van de DGG is bevoegd giften te accepteren índien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling ran de
vereniging wordt ingegaan.

Artikell.3
Een we'lgering

wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.

Artikel 2 De toelaatbaarheid van giften
Artikel 2.1
De DGG neemt slechts giften aan van natuurlijke personen die onderdaan van een van de lidstaten
van de Europese Unie zijn of van rechtspersonen waarvan de statuten schenkingen aan politieke
partijen niet uítsluiten. Giften van buiten de Europese Unie worden slechts aangenomen na overleg
met de penningmeester van de partij.

Artikel2.2
Giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.
Artikel23
Giften die bl'rjkbaar gedaan worden in de venrachting van een economisóe of politieke begunstiging worden niet
aangenomen.
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3

veranturcording van giften

AÍtikel3.1
Van geaccepteerde schenkingen boven € 200,00 wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en
het adres van de sdrenke(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel3.2
Deze lijst wordt ter kenn's gebracht va n de

asemene ledenvergadering.

Mikel3.3
lndien een schenker anoniem een schenking wilgeven kan het bestuur daar mee instemmen indien daartoe redenen
zíjn en

hiermee niettegen destatutaire doelstellinguan deveren'rgingwordtingegaan.

Artikel3.4
Anonieme schenkingen worden op de in artikel3.3 genoemde lijstgeplaaBt met daarbij vermeld de reden waarom

tot anonimiteit

is

besloten.

Artikel 4 inweddngtreding

Artikel4.l
Dit reglement treedt in werking met ingang \ran 1 november 20ff1
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