
Giftenreglement Studenten Techniek in
Politiek

Artikel 1 – Het begrip gift
1. Als gift wordt beschouwd een door de partij om niet ontvangen geldsom of

geldswaardige prestatie ter waarde van € 1.000,– of hoger, waarbij niet van belang is of
deze wordt ontvangen van natuurlijke of rechtspersonen.

2. Kwijtscheldingen van schulden van de partij, waaronder declarabele, maar nog niet in

rekening gebrachte kosten, worden eveneens als gift aangemerkt wanneer deze ter

waarde van € 1.000,– of hoger zijn.

3. Bedragen die worden ontvangen en lager zijn dan € 1.000,– worden beschouwd als
donaties en vallen buiten de omschrijving van gift.

4. Financiële bijdrages aan de partij afkomstig van raadsleden of wethouders van
Studenten Techniek in Politiek worden niet aangemerkt als giften in de zin van dit
reglement.

Artikel 2 – De toelaatbaarheid van giften
1. De partij neemt slechts giften aan van natuurlijke personen die onderdaan zijn van de

lidstaten van de Europese Unie zijn of van rechtspersonen waarvan de statuten
schenkingen aan politieke partijen niet uitsluiten. Giften van buiten de Europese Unie
worden slechts geaccepteerd na schriftelijke instemming van het bestuur.

2. Giften waarvan de herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.

3. Giften die kennelijk gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke
begunstiging, worden niet aangenomen.

Artikel 3 – Verantwoording van giften
1. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar

ontvangen giften, zowel qua omvang, herkomst als bestemming. In deze verantwoording
worden minimaal de voorschriften gevolgd die de wet op dit punt voorschrijft. Dit
betekent onder meer dat alle giften, na goedkeuring door de ALV, vanaf € 1.000,– en
hoger publiekelijk bekend gemaakt zullen worden op de website van de partij.

2. Ook zal er in de jaarstukken mededeling worden gedaan van giften die niet zijn
aangenomen met een toelichting.

Artikel 4 – Slotbepalingen
Financieringsbronnen die wettelijk zijn toegestaan maar waarvan het gebruik door de partij niet
is geregeld, mogen slechts gebruikt worden na instemming van het bestuur.
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