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Deel 1 Onafhankelijke SenaatsFractie
1.1
algemeen
De Onafhankelijke SenaatsFractie (0SF) is een platform (samenwerkingsverband) van
onafhankelijke provinciale partijen, die deelnemen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
De 0SF is opgericht op 22 maart 1999 en heeft sindsdien deelgenomen aan de verkiezingen voor
de Eerste Kamer der Staten Generaal. De 0SF heeft sinds 1999 één zetel in de Eerste Kamer.
Sinds de laatste verkiezingen in mei 2015 wordt deze zetel bezet door Hendrik ten Hoeve.
De Onafhankelijke SenaatsFractie is een moderne, professionele organisatie diede onafhankelijke
politiek in Nederland weet te binden.
De 0SF maakt zich sterk voor onafhankelijke politiek op provinciaal niveau. Daarbij worden de leden
gestimuleerd om de onafhankelijke plaatselijke verenigingen in hun provincie zo goed mogelijk te
betrekken. Samen met de Senator ontstaat zo een sterke, onafhankelijke politieke beweging.
Het samenwerkingsverband ontvangt zijn middelen vooral via de Wet Financiering Politieke Partijen,
door contributies van de leden (aangesloten partijen) en door donaties.
De van het Rijk ontvangen gelden, die bestemd zijn voor het politiekwetenschappelijk bureau van
de 0SF, worden hieraan afgedragen. Een samenvatting van de door het Wetenschappelijk Bureau
in 2015 uitgevoerde werkzaamheden, is onderdeel van dit jaarverslag.
In dit jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening legt de 0SF zowel verantwoording af voor de
besteding van de subsidiegelden voor de 0SF alsmede voor het Wetenschappelijk Bureau van de
0SF (zelfstandige stichting).
Per eind 201 5 ziet de lijst van deelnemende partijen binnen de 0SF er als volgt uit:
Fryske Nasjonale Partij (FNP)
Universele Senioren Partij / Lokaal Limburg (LL)
Ouderen Partij Noord-Holland (OPNH)
Partij voor het Noorden (PvhN)
Partij voor Zeeland (PvZ)
Provinciaal Belang Fryslân (PBF)
Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD)
Drents Belang (DB)
Platform Lokale Partijen Utrecht! provincie@inwonersbelangen (Pl)
Lokaal Brabant (LB)
Sterk Lokaal Denthe (SL)
OPA Flevoland (OPA-F)
Groninger Belang (GB)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Drie partijen zijn aspirant-lid, dat wil zeggen dat zij nog niet als volwaardig lid zijn toegelaten, maar
wel participeren binnen de 0SF. Het betreft
Zeeland Lokaal
Lokaal Belang Gelderland
Platform Vrije Politiek
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1.2
Ledenaantallen
iJenmins 1.100 leden geregistreerd die voldoen aan de voorwaarden van de
ri-2
2B
Wet Financiering Politieke Partijen met betrekking tot het verkrijgen van subsidie.
1.3
Stemwaarden
Per eind 2015 zijn de stemwaarden binnen de 0SF als volgt verdeeld
4 zetels
FNP
600 stempunten
1 zetel
502 stempunten
OPNH
453 stempunten
Lokaal Brabant
1 zetel
408 stempunten
3 zetels
Groninger Belang
238 stempunten
1 zetel
Lokaal Limburg
136 stempunten
PvhN
1 zetel
119 stempunten
1 zetel
Sterk Lokaal
1 zetel
98 stempunten
PvZ
50 stempunten
DB
0 zetels
50 stempunten
PBF
0 zetels
50 stempunten
OPD
0 zetels
50 stempunten
0 zetels
OPA-F
50 stempunten
0 zetels
Provincie@inwonersb.
50 stempunten
0 zetels
Zeeland Lokaal
50 stempunten
Lokaal Belang Gelderland 0 zetels
50 stempunten
0 zetels
Platform Vrije Politiek.
Bestuur
1.4
Het bestuur heeft in 2015 bijna maandelijks vergaderd. Tijdens deze vergaderingen komen alle
lopende zaken op bestuurlijk niveau aan de orde. Ook de financiën worden steeds besproken.
De Ledenraad, het hoogste orgaan van de 0SF, is in 2015 vier maal bijeen gekomen.
Kort na de verkiezingen voor de Eerste Kamer is het nieuwe bestuur door de Ledenraad benoemd.
Het bestuur bestaat sinds september uit:
Voorzitter
Jabik van der Bij
Secretaris
Walter Lennertz
Penningmeester
Jan Kwekkeboom
Lid
John Uffels
Lid
John van Gorp
Lid
Amrut Sijbolts
Verkiezingsjaar
1.5
In aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten (maart) en de Eerste Kamer (mei) heeft de
0SF ingezet op een uitbreiding van het aantal leden. Doel was om een stevigere positie in de Eerste
Kamer te bemachtigen. Uiteindelijk is dat met een ruime zetel gelukt.
De 0SF heeft een zogenaamd Stappenplan gemaakt waarin beschreven werd welke partijen weinig,
gemiddeld of veel aandacht nodig hadden in de aanloop naar de verkiezingen van Provinciale
Staten. Ook aan nieuw toetredende leden, de zogenaamde aspirant leden, werd aandacht besteed.
Het Stappenplan ging naast inhoudelijke hulp ook uit van financiële ondersteuning.
Mede dankzij het stappenplan wisten de bestaande en nieuwe leden van de 0SF in hun provincies
goed te scoren. Daarmee werd de basis gelegd voor de succesvolle verkiezingen voor de Senaat.
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1.6

Politieke ontwikkelingen
heefIe Kees de Lange namens de 0SF in de Senaat gezeten, hoewel
hij zich in de allerlaatste maand als partijloze senator heeft geatficheerd.
•Na de verkiezingen is Hendrik ten Hoeve onze Senator geworden. De 0SF is sinds 1999 met een
Senator in de Eerste Kamer vertegenwoordigd.
Senator Ten Hoeve laat zich bij zijn werkzaamheden ondersteunen door een steunfractie, waarmee
meteen een link wordt gelegd naar de diverse provincies. Daarnaast bezoekt de Senator de
Ledenraden van de 0SF en is er regelmatig contact met de diverse 0SF statenleden.
Ten Hoeve functioneert zo veel mogelijk als spreekbuis voor de onafhankelijke politiek in Nederland.
1.7
Communicatie
De 0SF vindt communicatie met haar achterban van groot belang. Daarom wordt er, naast de
diverse bijeenkomsten, veel met elkaar gecommuniceerd. De digitale nieuwsbrieven en de website
spelen hierbij een belangrijke rol. Ook het blad Locomotie verschijnt nog steeds driemaal per jaar en
wordt ervaren als een podium om regionale ideeën, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke
successen met de 0SF achterban te delen.
Voor de uitvoering en advisering omtrent de communicatie is sinds enige jaren een contract met een
Communicatieburo afgesloten. De vertegenwoordiger hiervan fungeert als adviseur voor het
bestuur.
1.8
Ondersteuning en financiën
De bestuursleden van de 0SF verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis
(onkostenvergoeding).
Op het gebied van administratie en financiën is echter professionele en betaalde ondersteuning
nodig. Hiertoe heeft de 0SF steeds 1 ondersteuner ingeschakeld. Begin 2015 was dat Nelly
Nieuwenhuizen, daarna werden haar taken overgenomen door Hans Geers.
De financiële jaarstukken worden na goedkeuring door de Ledenraad door een onafhankelijk
accountant opgeteld (zie ook bijlagen).
1.9
Projecten
Een overzicht van de diverse projecten die met ondersteuning van OAS middelen door de lid-PPG’s
zijn uitgevoerd in 2015 treft u aan in de bijlagen.
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Het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie is een onafhankelijk Bureau
dat natuurlijk wel nauw verbonden is aan de 0SF. Het bestuur van het WB kan zelfstandig beslissen
over de uit te voeren onderzoeken. Hiertoe wordt gekeken naar de richtlijnen van de Wet
Financiering Politieke Partijen en naar de eigen criteria voor wetenschappelijk onderzoek.
In de meeste gevallen voert het WB de onderzoeken niet zelf uit, maar geeft zij opdracht aan
externen. Het WB begeleidt de onderzoeken, controleert of de criteria worden nageleefd en is
uiteindelijk verantwoordelijk voor de onderzoeksrapporten en andere, in haar opdracht,
gepubliceerde werken.
2.2
Bestuur
Kort na de verkiezingen voor de Eerste Kamer is het nieuwe bestuur aangetreden.
Het bestuur bestaat sinds september uit
John van Gorp
Voorzitter
Walter Lennertz
Secretaris
Penningmeester
Jan Kwekkeboom
Jabik van der Bij
Lid
John Uffels
Lid
2.3
Communicatie
Een vaste uitgave van het Wetenschappelijk Bureau is Locomotie, het blad voor de onafhankelijke
politiek in Nederland. Locomotie is in 2015 driemaal verschenen in een oplage van 4.000
exemplaren. De productie wordt geregeld door een communicatiebureau, aangestuurd door de
redactiecommissie. Deze bestaat uit John van Gorp, Jabik van der Bij en John Uffels.
Alle uitgaven van Locomotie, ook die uit het verleden, zijn via de website osf.nl te raadplegen.
Ook alle publicaties naar aanleiding van de WB onderzoeken staan op deze site.
Projecten
2.4
Een overzicht van de diverse 0SF- en WB projecten 2015 treft u aan in de controleverklaringen van
de accountant.
Dit Jaarverslag is goedgekeurd in de 0SF Ledenraad van 11juni.

J. van der Bij
Voorzitter 0SF

W. Lennertz
Secretaris 0SF
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Onafhankelijke Senaats Fractie
T.a.v. het bestuur
De Vennen 27
9321 HS Peize

Veldhoven, 23 juni 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Geacht bestuur,
Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten
Wij hebben het bijgaande door ons gewaarrnerkte financieel verslag en de overzichten 2015 van
Onafhankelijke Senaatsfractie te Peize gecontroleerd. Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder a
tot en met c, en artikel 26, onder c tot en met e, van de Wet financiering politieke partijen bestaat de
gecontroleerde (financiële) informatie uit:
-

het financieel verslag over 2015 met daarin een weergave van de (financiële) informatie, dle op
grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen In de administratie is opgenomen.

Het financieel verslag omvat tevens:
een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde rekening
van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting, van belang zijnde voor de vaststelling
van de subsidie;
een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens omtrent het
ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen
jongerenorganisatie.

-

-

Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag:
een overzicht van de bijdrage van In totaal € 4.500 of moer die de partij in het kalenderjaar van
een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van
de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd;
een overzicht van de schulden van €25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van
artikel 21, derde lid, van de Wet fInanciering politieke partijen zijn geregistreerd.
-

-

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Onafhankelijke Senaatsfractie is verantwoordelijk voor het opmaken van het
finandeel verslag en de overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van het financieel verslag en de overzichten mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag en de overzichten
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke
partijen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het
financieel verslag en do overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleintormatie over de
bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag en de overzichten. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met
inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het financieel verslag en de overzichten een afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking dle relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en de overzichten en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaaniheden die passend zijn in de
omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de politieke partij gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controla-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwIng voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten
Naar ons oordeel geven:
het financieel verslag 2015 (artikel 25, eerste lid, onder a) en de daarin opgenomen rekening van
kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c),
het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of moer die de partij in dat kalenderjaar van
een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van
de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder b), en
het overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van
artikel 21. derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd (artikel 25, eerste
lid, onder c), een getrouw beeld.
-

-

-

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2015 gevoegde opgave omtrent het
ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen politieke
jongerenorganisatie, conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke partijen, juist is.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de Wet gestelde eisen
WIJ zijn van oordeel dat de partij de aan de subsidie verbonden verplichtingen heeft nageleefd en het
financieel verslag en de overzichten voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering politieke
partijen gestelde voorschriften.
Tevens melden wij dat het activiteitenverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met het financieel verslag.

OVERZICHT OSF-projecten 2015

Partij

Bedrag

Projecten

FNP 15.01

statenverklezingen maart 2015

FNP 15-02

Middels politieke vormings-en sdiolingsaktiviteiten opimaal inspelen
op hedendaagse vraagstukken

24.874,00

8.019,06
32.893,06

Totaal FNP
PvZ 15-01

OPNH 15-02
OPNH 15-03

Verkiezingen Provindale staten n maart 2015 m Waterschapever
kiezingen Swchelde striomen

8.049.00

Totaal PvZ

8.049,00

Bekendheid geven aan de Ouderenparti Noord-Holland an de lokale
onafhankelijke partijen h Noord Holland

16.820,00

OndersteunIng gemeentelijke herdindelingsverklezeingen van
Gooise Meren

7.544,50
24.364,50

Totaal OPNH
GB 15.01

Professionaliseren website; sooal media platform

3.733,90
Totaal GB

IL 1501

3.733,90

Verkiezingscampagne ai doorontwikkeling Lokaal Limburg/USP
gericht op het verwerven van medewerking an lidmaatsctiappen van
lokaal limburgse partijen

11.212,00
11.212,00

TotaalU..

LB 15-01

Statenverklezingen 2015 en inzet studenten, notariskosten, website
en laptop

2.479,60

2.479,60

Totaal LB
51.. 15-01

Communicatieplan sterk Lokaal

2.250,00
1

1

Totaal SLI

PBF 15-01

1

Organiseren najaarsvergadering
Totaal PBF

2250,00

350,00
350,00

tl1DE1’
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CB 15-01

Bijdrage

nieuwe

server

333,00
Totaal 08

IR 15-01

0SF 15-13

333,00
1.000,00

Statenveridezingen 2015
Totaal R

1.000,00

Totaal projecten PPG’s

86.665,06

Stimuleringsfonds ten bevordeiing van activiteiten n provincies n
Nederland waar da 0SF niet of matig vertegenwoordigd

33.369.09

.

0SF 15-14

Website 0SF, hosting

ei

bijwerken.

0SF 15-15

Communicatie-advies

ei

nieuwsbrief 0SF.

2.338.33

Totaal algemene
RTV-spots

43.680,82

ei

extra projecten 0SF

79.388,24

Algemene OSF-spots met regionale accenten voor uitzending via da
landelijke radio-en tv.

10.749.18

Totaal RTV.pots
Bestuurskosten

10.749,18

Bestuurskosten algemeen
Accountantskosten
Secretariaat

23.055,63
12.395,13
7.755,10
Totaal bestuurskosten

Onvoorzien

43.205,86
9.075,00

Opslag Administratie
Toia opslag admlnlstratie
Totaal uitgaven 0SF

9.075,00
229.083,34
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OALANS PEIl 31 DECEIOER 2015

A1ANSPER31 DECE.MER 2015

ACTIVA

31 december2015

31 december2014

€

€

€

€

VLOTIENDE ACTIVA

Yordednqen
Rekening courant WB-OSF
Overige vorderingen en overlopende acUva

26.622
4.5.379

L.Ieulde middelen
Rabobank

14.824
44.989
72.001

59.813

28.583

28.365

100.584

88118

L1NDN
3stion 38
8
S500

‘3

4-

Behoort bij accountanterapport d.d. 23-06-2016

‘
62

8 Vetdho•jen
L

ONAFHANKELIJKE SERACTiE

DAI.ANS PVJ 31 OECEUOW 2015

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen

31 december 2015

31 december2014

€

€

€

€

90.584

78.178

10.000

10.000

100.584

88.178

KORTLOPENDE SCHULDEN
OverIge schulden en overlopende passiva
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$TAAT VAN BATEN EN LASTEN OVEI zoie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2014

2015
€

€
Baten

240.397

100,0

237.527

100,0

Verenigingskosten
Projectkosten
Kosten secretariaat

35.451

185.877
7.755

14,8
77,3
3,2

17.983
200.902
6.108

7,6
84,6
2,6

Som der bedrijfsiasten

229.083

95,3

224.993

94,7

11.314

4,7

12.534

5.3

1.092

0,5

1.873

0,8

12.406

5,2

14.407

6.1

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en Lasten

Resultaat voor belasttngen
Belastingen
Resultaat

-

12.406

-

5,2

14.4W

6,1
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Leden aantal
Het aantal aangesloten leden, zoals bedoeld in de wel Financiering Politieke Partijen, bedraagt pel januari
2015 ten minste 1.117 leden.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en oveilopende activa
De vordenngen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de roale waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde er geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van onlnbaaxtieid worden In mindering gebracht
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van Individuele beoordeling van de vorderingen.
Uqulde middelen
De liqulde middelen zijn gewaardeerd tegen do nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPAUNG
Aigemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil lusen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
Exploltatlesubeldles
Exploitatlesubsictes worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht In het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen.
Voor zover niet aangewende subsidies komen ten gunste van het boekjaar waarin de subsidie definitief wordt
vastgesteld.
FInandle baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperlode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
Overig. opmerkingen
Er zijn door de Onaihankelljke Senaatsfractie In dit boekjaar geen bijdragen ontvangen van een gever van
€ 4.500,- of meer.
Een overzicht van deze bijdragen met daarbij de gegevens dle op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet
financiering politieke partijen zijn geregistreerd, is derhalve niet van toepassing.
De Onafhankelijke senaatsfractle heeft ultimo 2015 geen schulden van € 25.000.- of moer.
Een overzicht van de schulden met daarbij de gegevens dle op grond van artlkd 21, derde lid, van de Wet
financiering politieke partin zijn geregistreerd, is derhalve niet van toepassing.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEfj
Leden aantal
Het aantal aangesloten leden, zoals bedoeld in de wat Financiering Pditleke Partijen, bedraagt per 1 jarruan
2015 ten minste 1.117 laden.

GRONDSLAGEN VOORDE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASS4VA
Vorderingen en ovedopende actlva

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervelgens gewaardeerd
tegen de geamorlisearde kostprijs. De reële waarde en geamo,itseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het nsco van oninbaartield worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van indMduele beoordeling van de vorderingen.
Uqulde middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSI.AGEN VOOR RESULTAATBEPAUNG
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de cçbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprljzen.

Exploltatlesubsldles
Exploitatlesubsldies worden ten genste van de staat van baten en lasten gebracht In het jaar ton laste waarvan
de gesubsideerda uitgaven komen.
Voor zr niet aangewende subsidies komen ten genste van het boekjaar waarin de subsidIe definitief wordt
vastgesteld.
Overige opmerkingen
Er zijn door de stichting Wetenschappelijk Bureau .Osl In dit boekjaar geen bijdragen ontvangen van een gever
van € 4.500,- of meer.
Een overzicht van deze bijdragen met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet
financiering politieke partijen zijn gerestreerd, is derhalve niet van toepassing.
De stichting Wetenschappelijk Bureau Ost heeft ultimo 2015 schulden van € 25.000.- of mee,.
Een overzicht van de schulden met daarbij cle gegevens de op Wond van artikel 21, derde lid, van de Wet
financiering politieke partijen zijn geregistreerd vind u hieronder.
-

Schulden aan Neven instelling:
Onafhankelijke Senaats Fractie

De Vennen 27, Palze

€ 26.622
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