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Geachte heer Plasterk, 

 

De VNG heeft een adviesvraag over het concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering 

politieke partijen (Wfpp), houdende maatregelen ter vergroting van de financiële transparantie bij lokale 

partijen ontvangen. Hierbij zenden wij u ons advies op het wetsvoorstel.   

Het wetsvoorstel heeft als doel het vergroten van de transparantie van de financieringsstromen van 

politieke partijen in het decentraal bestuur. Deze doelstelling kunnen wij onderschrijven. Het is van 

belang dat naast de landelijke partijen ook de lokale politiek partijen transparant zijn over hun 

financiën. Al in 2011 hebben wij in onze reactie op het (destijds) wetsvoorstel financiering politieke 

partijen aangegeven dat wij het van belang achten dat de financiële relaties van alle politieke 

ambtsdragers (d.w.z. landelijk en decentraal/lokaal) herleidbaar zijn en onder (min of meer) dezelfde 

regels van transparantie vallen. Uniforme landelijke regels zijn daarvoor een goed instrument.  

Ook vinden wij het een goed voorstel om niet te verplichten dat het financieel verslag van een politieke 

partij op decentraal niveau vergezeld moet gaan van een accountantsverklaring. Dit zou onevenredig 

veel kosten met zich mee kunnen brengen.      

Ondanks bovenstaande hebben wij echter toch een groot bezwaar tegen het wetsvoorstel zoals het nu 

voorligt. Het wetsvoorstel voorziet weliswaar in uniforme landelijke regels met betrekking tot de 

financiële verantwoordingsplicht, maar laat onverlet dat er ongelijkheid tussen de lokale partijen blijft 

bestaan omtrent de financiering van deze de lokale partijen. Immers de decentrale afdelingen van 

landelijke partijen kunnen profiteren van de subsidie die de landelijke partijen op grond van de huidige 

wet toekomen.  

Reeds in onze brief van 2011 hebben wij erop gewezen dat doordat de in 2013 van kracht geworden 

wet enkel een subsidieregeling bevat die ziet op landelijke politieke partijen er te veel  onzekerheid 

voor de lokale politieke partijen bestaat over een (mogelijke) subsidie. 
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Bovendien schept het stelsel ongelijkheid onder lokale politieke ambtsdragers. Zo kunnen lokale 

ambtsdragers gerelateerd aan een lokale afdeling van een landelijke partij indirect, bijvoorbeeld via het 

landelijk scholingsinstituut van de partij waar rijkssubsidie aan wordt verstrekt, profiteren van subsidie. 

Een mogelijkheid die lokale ambtsdragers van lokale partijen niet hebben.  

 

Wij wijzen er dan ook nogmaals met klem op dat de huidige Wet financiering politieke ambtsdragers 

dient te worden aangevuld. Niet enkel met de voorgestelde regels omtrent de transparantie van 

financieringsstromen voor de lokale partijen, maar zeker ook met een gelijkwaardige, transparante en 

evenwichtige subsidieregeling voor alle landelijke en lokale politieke partijen.  

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad  

   

 

 




