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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de vereniging Partij voor de Vrijheid
Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten

Wij hebben het bijgevoegde en door ons geïdentificeerd financieel verslag en de overzichten
2015
van de vereniging Partij voor de Vrijheid te Den Haag gecontroleerd. Overeenkomstig
artikel 25,
eerste lid onder a tot en met c, van de Wet financiering politieke partijen bestaat
de gecontroleerde
informatie uit:
het financieel verslag over 2015 met daarin een weergave van de (financiële) informatie,
op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de administratie
is
een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in het
van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van
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
van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd
.
Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vereniging Partij voor de Vrijheid is verantwoordelijk voor het opmaken
van het
financieel 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.
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 overeenstem
ming 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 de overzichten geen afwijkingen
van
materieel belang bevat.
controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
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
van het inschatten van de risicos dat het financieel verslag en de overzichten
een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
ij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en de overzichten
en voor
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn
in de omstandigheden.
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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 controle-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);
het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer 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.

Bloemendaal, 2 juni 2016

Drs. i.P. Walter
Registeraccountant

Vereniging Partij voor de vrijheid
2015

Financieel Verslag

Balans
dt
Liquide middelen

2015
275

2014
224

275

224

Staat van baten en lasten
Baten
contributie
Lasten
Rente
Bankkosten
Bijdragelcontributie

Resultaat

0
99
0

er
Verenigingskapitaal

2015

2014

150

150

.
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51

0
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2015
275

2014
224

275

224

96

54

Geen bijdragen van €4.500 of meer ontvangen in 2015.
Geen schulden van €25.000 of meer gehad in 2015.
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Stichting Vrienden van de PVV
Kamer van Koophandelnummer 27272000
Gevestigd te Den Haag, Binnenhof la 2513 AA

Den Haag, 2juni 2016

Aan het ministerie van BZK, directie BDF,
Ingevolge de wet financiering politieke partijen (WFPP) doe ik u toekom
en het overzicht van
de bijdragen en schulden van Stichting Vrienden van de PVV (De Stichti
ng) betreffende het
kalenderjaar 2015.
In het afgelopen kalenderjaar heeft De Stichting twee bijdrages van
€4500 of meer ontvangen,
te weten:
Naam gever: David Horowitz Freedom Center
Adres: P.O. Box 55089, Sherman Oaks, CA 91499-1964
Bedrag: €21.916,37 / €44.243,87 / €42.084,00
Datum: 23-01-2015 / 09-02-2015 / 13-02-2015
Naam gever: JA. de Keizer
Bedrag: €4500 / €4500
Datum: 29-04-2015 / 12-06-20 15
In het afgelopen kalenderjaar heeft De Stichting geen schuld
en van €25.000 of meer gehad.

Geert
Voorzitter

Vrienden van de PVV

Vereniging Partij voor de Vrijheid
Kamer van Koophandel nummer 27275998
Gevestigd te Den Haag, Binnenhof la 2513 AA

Den Haag, 2juni 2016

Aan het ministerie van BZK, directie BDF,
Ingevolge de wet financiering politieke partijen (WFPP) doe ik u toekomen
de financiële
positie van de Partij voor de Vrijheid (hierna: De Partij) en tevens het overzic
ht van de
bijdragen en schulden van De Partij betreffende het kalenderjaar 2015.
Ontvangen subsidies: €0
Ontvangen bij dragen: €150 contributie
Overige inkomsten: € 0
Schulden: €0
In het voorafgaand kalenderjaar heeft De Partij geen bijdragen van in
totaal €4500 of meer
van een gever ontvangen. Tevens heeft De Partij in het afgelop
en kalenderjaar geen schulden
van €25.000 of meer gehad.

Stichting Vrienden van de PVV

Stichting Ondersteuning Eerste
Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PW)
KvK nr. 53996887
Binnenhof 22
2513AA Den Haag.

Aan: Ministerie van BZK
Directie BDF
Postbus 20011
2500 EA Den Haag.

Arcen, 26 mei 2016.

Mevrouw, Mijnheer,

Ingevolge de Wet financiering politieke partijen doe ik u toekomen het overzicht van de bijdragen en
schulden van de Stichting Ondersteuning Eerste Kamerfractie partij voor de Vrijheid betreffende het
kalenderjaar 2015.
In het betreffende kalenderjaar heeft de Stichting, naast de financiële tegemoetkoming van het Rijk,
in casu die op basis van de Regeling Fractieondersteuning Eerste Kamer der Staten Generaal, geen
bijdragen van In totaal € 4500,- of meer van één gever ontvangen. Tevens heeft De Stichting in het
afgelopen kalenderjaar geen schulden van € 25.000,- of meer gehad.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ir. Dr-s-E.A. van Strien,
Vicevoorztter / penningmeester

