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Geachte , 
 
Bij brief van 17 maart 2014 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) op grond 
van het bepaalde in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
gevraagd te adviseren op het wetsvoorstel Wet financiering politieke partijen (hierna: wetsvoorstel). 
 
Het wetsvoorstel was ter consultatie opengesteld via internet van 20 december 2013 tot 1 april 
2014. Het CBP heeft hierover op 2 april 2014 op ambtelijk niveau telefonisch contact gehad met 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). In dit telefoongesprek heeft 
het CBP begrepen dat er geen voor het CBP relevante wijzigingen naar aanleiding van de 
internetconsultatie zullen worden doorgevoerd in het wetsvoorstel. Het CBP adviseert derhalve 
op het wetsvoorstel zoals dat op 17 maart 2014 aan het CBP is voorgelegd. 
 
Achtergrond 
Op 4 februari 2002 heeft het CBP geadviseerd1 over de mogelijkheid om in de Wet subsidiëring 
politieke partijen te bepalen dat giften aan politieke partijen afkomstig van natuurlijke personen 
openbaar moeten worden gemaakt. Het CBP heeft onder meer in overweging gegeven om de 
noodzaak van openbaarmaking van giften aan politieke partijen, afkomstig van natuurlijke 
personen, nader uit te werken in het wetsvoorstel met een toelichting. 
 
Op 22 juni 2006 heeft het CBP geadviseerd2 over het conceptwetsvoorstel Wet financiering 
politieke partijen. Naar het oordeel van het CBP wordt - door het enkel publiceren op internet van 
naam en woonplaats door de Minister van BZK - op een goede manier invulling gegeven aan de 
eisen van proportionaliteit. Verder adviseerde het CBP explicieter in te gaan op zijn eerdere 
adviespunten en dan met name nader te onderbouwen waarom het noodzakelijk is om bepaalde 
verwerkingen van persoonsgegevens op te leggen. Een ander adviespunt betrof het informeren 
van de betrokkene, namelijk dat de zorgvuldigheid en de gewenste transparantie met zich 

                                                        
1 Zie: z2001-01589 
2 Zie: z2006-00559 
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meebrengen dat ook anders dan via de wet aan burgers duidelijk gemaakt wordt dat deze nieuwe 
wettelijke plicht op de politieke partijen rust. Uit de aangepaste MvT3 blijkt dat de adviespunten 
zijn overgenomen. In het kader van het laatste punt is er een handzame brochure uitgebracht, 
waarbij wordt ingegaan op de gegevensverwerking door politieke partijen en het belang van 
informatie daarover aan burgers. 
 
Inhoud wetsvoorstel4 
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen betreft maatregelen ter 
vergroting van de financiële transparantie bij lokale politieke partijen. Het wetsvoorstel vloeit 
voort uit de in het regeerakkoord vastgelegde afspraak dat lokale politieke partijen onder de Wet 
financiering politieke partijen gaan vallen. In het wetsvoorstel wordt aan politieke partijen in het 
decentraal bestuur de verplichting opgelegd om een openbaar toegankelijk giftenreglement op te 
stellen. Voor het overige worden van Rijkswege geen eisen aan deze politieke partijen gesteld. De 
noodzaak om de financieringsstromen van politieke partijen transparant te maken is in het 
decentrale bestuur eveneens aanwezig als op het nationale niveau. Dat is de reden dat het kabinet 
het voornemen heeft om de Wet financiering politieke partijen uit te breiden naar het decentrale 
bestuur. In hoofdlijnen gelden voor lokale partijen dezelfde transparantieregels als voor landelijke 
partijen. De drempel waarop lokale partijen de bijdragen en/of schulden moeten registreren en/of 
openbaren ligt lager dan bij de landelijke partijen.5 Dit heeft te maken met de omvang van de 
inkomsten van de politieke partijen, die in het decentrale bestuur beduidend lager van omvang 
zijn. 
 
Beoordeling 
Voor zover relevant zal hieronder worden ingegaan op de aspecten uit het wetsvoorstel die de 
Wbp-normen raken. 
 
Actieve openbaarmaking financieel overzicht 
In de MvT (p. 8-9) staat onder meer vermeld dat de politieke partijen verplicht zijn om de 
bijdragen en schulden actief openbaar te maken op een digitale plek die voor eenieder direct 
toegankelijk is. Het CBP adviseert om explicieter in de wettekst of MvT op te nemen welke 
gegevens de lokale partijen geacht worden om openbaar  te maken. Het CBP gaat ervan uit dat 25 
lid 5 Wet financiering politieke partijen van overeenkomstige toepassing zal worden verklaard, 
inhoudende dat ten aanzien van natuurlijke personen enkel naam en woonplaats zal worden 
vermeld op de website. 
 
 
 
                                                        
3 Kamerstukken II 2010-2011, 35 752, nr. 3, p. 17-19. 
4 Zie: Memorie van Toelichting van dit wetsvoorstel. 
5 'Ten aanzien van de lokale partijen geldt onder andere (in tegenstelling tot de landelijke politieke partijen) dat het 
bedrag waarboven de politieke partijen in het decentrale bestuur bijdragen registreren wordt bepaald op 200 euro 
(in plaats van 1000 euro).Daarnaast worden bijdragen van 1000 euro (in plaats van 4.500 euro) en schulden van 
500 euro (in plaats van 25.000 euro) openbaar gemaakt. 
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Informatieplicht 
In zijn eerdere adviezen (zie achtergrond) heeft het CBP gewezen op het informeren van de 
betrokkene. Meer concreet: de zorgvuldigheid en de gewenste transparantie brengen met zich 
mee dat ook anders dan via de wet aan burgers duidelijk gemaakt kan worden dat deze nieuwe 
wettelijke plicht op de politieke partijen rust. Er is een handzame brochure uitgebracht, waarin dit 
ook nader wordt toegelicht aan burgers. Het CBP adviseert de Minister van BZK om gemeenten 
op lokaal niveau te stimuleren om te zorgen voor een adequate informatievoorziening. 
 
Conclusie 
Het CBP adviseert u aan het vorenstaande op passende wijze aandacht te schenken. 
 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 


