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7. Leden PPG’s die meetellen als leden OSF
Definitief, 22 februari 2017

Samenvatting
Wanneer een PPG meer dan 100 betalende leden heeft, wordt dit gemeld bij het
OSF bestuur. In overleg worden deze leden opgegeven aan het ministerie samen
met die van de andere PPG’s. Wij hoeven in eerste instantie alleen het aantal door te
geven. De accountant controleert bij het opstellen van de jaarrekening of:
- De genoemde leden € 12,00 hebben betaald,
- Dat dit is gebeurd in de periode waarin de peildatum valt (wij hebben voor 1 januari
gekozen en als betalingstermijn geldt het jaar waarin 1 januari valt),
- De (lokale en regionale) partijen houden een degelijk ledenadministratie bij en
stellen hun financiële administratie ter beschikking aan de accountant om te
controleren of de aangegeven leden hun contributie op tijd hebben betaald,
- De meetellende leden hebben aangegeven dat ze weten of kunnen weten dat ze
getrapt lid zijn van de OSF. Als iemand voor hen betaald heeft tellen ze niet mee.
Artikel 5 (samengestelde politieke partijen)
Dit artikel geldt voor politieke partijen die als organisatiestructuur een
samenwerkingsverband van aangesloten (regionale of lokale) groeperingen
kennen. De regeling is bedoeld voor een politieke partij die is ingericht als een
koepelorganisatie waarvan andere politieke partijen als rechtspersoon lid zijn.
Bepaald is dat de leden van de politieke partijen aangesloten bij de
overkoepelende politieke partij worden aangemerkt als lid in de zin van de
wet en ook voor de subsidie als leden worden meegeteld. De leden dienen er
wel mee te hebben ingestemd dat de partij is aangesloten bij de
overkoepelende partij.
Artikel 6, eerste lid (lidmaatschap)
Men wordt alleen als lid van een politieke partij aangemerkt indien men ten
minste € 12,00 contributie betaalt. Wanbetalers worden dus niet tot de leden
gerekend; ongeacht de interne regels daaromtrent van de partij. Wel kan de
contributie achteraf worden voldaan. Vereist is dat bij de controle kan worden
vastgesteld dat over de periode waarin de peildatum is gelegen, de
contributie is voldaan.
Voor het lidmaatschap van een politieke partij moet worden uitgegaan van
een volwaardig lidmaatschap en geen buitengewoon lidmaatschap. Een
partijlid dient bepaalde zeggenschapsrechten te hebben. Deze rechten
betreffen het hebben van een stem in de algemene vergadering en het
toegang hebben tot deze vergadering om daar het stemrecht te kunnen
uitoefenen. Een politieke partij kan andere lidmaatschappen instellen.
Dergelijke lidmaatschappen vallen echter niet onder de definitie van het
lidmaatschap in de zin van de wet. Het gevolg is dat deze leden niet
meetellen voor het vaststellen van de subsidieaanspraak.

Het lidmaatschap vereist een wilsverklaring. Voor de toepassing van de wet
wordt iemand niet als lid van een politieke partij (of jongerenorganisatie)
aangemerkt als hij niet met het lidmaatschap heeft ingestemd en zeker niet
als hij er niet van op de hoogte is. Uit het feit dat er contributie voor iemand is
betaald of geboekt kan niet per definitie worden afgeleid dat er sprake is van
een echt lidmaatschap. Vereist is dat uit de betalingsopdracht van betrokkene
de wil blijkt om lid te zijn. In de regel blijkt uit een betalingsafschrift voor de
contributie voldoende duidelijk dat men instemt met het lidmaatschap van een
vereniging zoals de politieke partij (of de politieke jongerenorganisatie).
Verificatie van het ledental en de contributiebetaling vindt plaats in het kader
van de jaarlijkse controle van het financieel verslag (artikel 25). Aan de hand
van het verslag van de accountant, die tevens de naleving van de opgegeven
ledentallen dient vast te stellen, wordt nagegaan of aan bovenstaande
voorwaarden is voldaan.

