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Geachte Bestuur ,
Hierbij zouden wij graag een beroep op U willen doen en U vriendelijk willen verzoeken om een
onderzoek in te stellen naar de op dit moment ongelijkwaardige partij-financiering en deze een
halt toe te roepen en waar mogelijk met een voorstel te komen om subsidiemogelijkheden in het
leven te roepen voor nieuwe politieke partijen, groeperingen c.q. bewegingen, met het oog op
de democratische rechtstaat en in het belang van de Nederlandse rechtsorde.
Op dit moment is de systematiek rondom partij-financiëring buitengewoon onrechtvaardig te
noemen doordat een nieuwe politieke partij ongelijk wordt behandeld ten opzichte van een
bestaande politieke partij, waardoor zij in een ongelijke positie verkeren. Daarnaast maakt de
systematiek van de waarborgsom ingevolge de Kieswet de ongelijkheid van partijfinanciering
alleen nog maar groter. Deze ongelijkheid komt tot uitdrukking doordat ingevolge de
waarborgsom-systematiek van de Kieswet, een nieuwe politieke partij voor deelname aan de
Tweede Kamerverkiezingen of de Europese Parlementsverkiezingen eerst na betaling van een
waarborgsom van € 11225,- kan meedingen om een zetel te behalen, die tot overmaat van
ramp ook nog eens vervalt aan de Staat als niet 75% van de kiesdeler wordt behaald, dit in
tegenstelling tot bestaande politieke partijen.
Juist nieuwe politieke partijen die alles uit eigen zak moeten betalen (waarborgsom, campagnes
etc.) en die niet 75 % van de kiesdeler behalen krijgen de waarborgsom niet teruggestort.
Terwijl bestaande politieke partijen dankzij de partijfinanciering reeds ruimschoots in het
voordeel zijn doordat zij de beschikking hebben over Rijksmiddelen om de waarborgsom en de
verkiezingscampagnes makkelijk te financieren en de kans groter is om 75 % van de kiesdeler
te behalen, krijgen deze partijen bij het behalen van 75% van de kiesdeler de waarborgsom
teruggestort. Het omgekeerde zou meer recht doen aan de beginselen van de democratie .
Dat wil zeggen dat in de eerste plaats ook nieuwe politieke partijen die nog niet
vertegenwoordigd zijn in het parlement gebruik kunnen gaan maken van nationale
partijfinanciering, alsmede dat bij het niet behalen van 75% van de kiesdeler juist deze partijen
(nieuwe partijen) de waarborgsom wel geretourneerd zullen krijgen. Bij (bestaande) partijen die
wel 75% van de kiesdeler behalen zou desnoods de waarborgsom aan de Staat kunnen
vervallen. Hier vloeit namelijk voor deze partijen niet zoveel bloed uit voort, omdat zij immers
vervolgens gebruik kunnen gaan maken van de ruime partijfinanciering in tegenstelling tot
nieuwe politieke partijen die dat niet kunnen c.q. die daar (nog) geen gebruik van kunnen
maken.
Ons standpunt, dat de manier waarop via de Wet Subsidiëring Politieke Partijen (WSSP),
politieke partijen op dit moment worden gefinancierd danwel gesubsidiërd, indruist tegen de
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Grondwet danwel strijdig is met de Grondwet, alsmede met internationale, Europese en
Nationale verdragen. wordt bevestigd door Prof. Mr. A.Q.C. Tak van BJA Legal Opinion B.V in
het hierbij in kopie gevoegde rapport van 15 juni 2009. die dit in opdracht van onze politieke
vereniging nader heeft onderzocht. Concluderend kan worden gesteld dat, het systeem van
subsidiëring in de WSSP strijdig is met grondrechten zoals bedoeld in de artikel 1 en 4 van de
Grondwet en soortgelijke regelingen in diverse verdragen, alsmede met het verbod van
algemene beperkingen van grondrechten in de Grondwet van 1983. Ernstige twijfel bestaat
voort ten aanzien van de verenigbaarheid met organieke wetgeving.
Nieuwe politieke partijen, zoals de onze, worden door de huidige systematiek van de WSSP
uitgesloten van financiering en daardoor onevenredig benadeeld ten opzichte van bestaande
politieke partijen. De ongelijke kansen worden hierdoor versterkt, hetgeen strijd oplevert met
het beginsel van gelijke kansen (Chancengleichheit) en daarmee met artikel 26 van het
internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (IVBPR). Op deze
manier wordt de democratie ondermijnd.
Het passief kiesrecht voor kandidaten van nieuwe politieke partijen wordt niet op gelijke voet
behandeld met dat van kandidaten van bestaande politieke partijen.
Een collega-partij van de Klokkenluiderspartij, te weten Europa Transparant, die in 2004 maar
liefst twee zetels had verworven in het Europees Parlement, heeft ook in het geheel geen
subsidie gekregen , omdat de wetgever bij het opstellen van de wet per abuis geen rekening
had gehouden met het feit dat een nieuwkomer plotseling één of meerdere zetels in het
Europese Parlement zou kunnen behalen, zonder vertegenwoordigd te zijn in de Eerste en/of
de Tweede Kamer.
De concurrentievervalsing komt tot uitdrukking doordat de bestaande politieke partijen de
subsidie ook (gedeeltelijk) mogen aanwenden voor de verkiezing van de leden van het
Europees Parlement. Bij de vorig jaar 4 juni 2009 gehouden verkiezingen voor het Europees
Parlement, was de Europese Klokkenluiders Partij (EKP) een nieuwe politieke partijen die
zonder subsidie moest concurreren tegen de bestaande gevestigde politieke partijen die wel
subsidie op basis van de WSSP kregen. De bestaande politieke partijen kunnen met de
verkregen subsidie wel hun leden veelvuldig informeren, kunnen wel aan ledenwerving doen,
en kunnen bovendien fors reclame maken met de verkregen subsidie. De Europese
Klokkenluiders Partij (EKP) en de andere nieuwelingen hadden deze mogelijkheid evenwel niet.
Met als gevolg dat een valse start werd gemaakt bij de verkiezingen en nog steeds wordt
gemaakt, en wel door de nieuwe politieke partijen in het bijzonder.
.
De huidige partijfinanciering en waarborgsom-systematiek zijn mitsdien concurentievervalsend,
in strijd met de mededinging, het gelijkheidsbeginsel, alsmede in strijd met de beginselen van
de democratische rechtsstaat. Waar de partijfinanciering ingevolge de WSSP dus al
ongelijkheid teweeg brengt, wordt dat tot overmaat van ramp nog eens vergroot door de
systematiek zoals die wordt toegepast rondom de waarborgsom ingevolge de Kieswet, omdat
nieuwe politieke partijen daardoor onevenredig worden gedupeerd danwel benadeeld.
Wij vinden deze gang van zaken hoogst onbevredigend en onthutsend en vinden dit een
ernstige inbreuk op de democratie en zijn hier dan ook buitengewoon verbolgen over. In
onze optiek is het overheidsoptreden in dezen in strijd met de Nederlandse, Europese en
internationale Mededinging, Wet- en Regelgeving, alsmede Nederlandse, Europese en
international Verdragsregels. Geen onderscheid mag worden gemaakt c.q. een overheid kan en
mag niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel optreden. In een arrest van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen, het beginsel van gelijke behandeling staat eraan in de
weg, als de gekozen criteria meebrengen, dat onderdanen die zich in vergelijkbare situaties
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bevinden,zonder objectieve rechtvaardiging, ongelijk worden behandeld.
De huidige systematiek ingevolge de Kieswet en de WSPP veroorzaken kartelvorming.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Estland, waarbij de regel geldt dat indien een
politieke partij geen zetel behaald (om gekozen te worden dient minimaal 5% van de stemmen
te worden behaald) maar niettemin tenminste 2% - 3% van de stemmen van de nationale
parlementaire verkiezingen behaald de partij gefaciliteerd wordt met € 30.000,- of
respectievelijk 3% - 4% van de stemmen behaald, gefaciliteerd wordt met € 60.000,- en
tenslotte 4% - 5% van de stemmen behaald, gefaciliteerd wordt met € 100.000,Tevens wijzen wij U op het rapport van 11 juni 2010 van GRECO, Groep van landen tegen
corruptie, een orgaan van de Raad van Europa, waarin sterke kritiek wordt geuit op het
Nederlandse instrumentarium rondom de partij-financiering en waarin wordt gesignaleerd dat
het systeem sterk voor verbetering vatbaar is . Ten aanzien van de financiering van politieke
partijen moest Nederland eind 2011 te rapporteren over de geboekte voortgang.
Graag willen wij bij dezen nadrukkelijk een beroep doen op U en Uw hulp inroepen c.q. vragen
tussenkomst te verlenen om deze ernstige ondemocratische gang van zaken met de grootst
mogelijke urgentie een halt toe te roepen en mitsdien subsidiemogelijkheden c.q.
partijfinanciering voor nieuwe politieke partijen mogelijk te maken danwel in het leven te
laten roepen. Te denken valt in ieder geval aan een soort start-subsidie voor nieuwe politieke
partijen danwel bewegingen waarbij een forfatair basisbedrag beschikbaar wordt gesteld.
Tenslotte willen wij U op basis van artikel 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) graag
verzoeken om dit schrijven tevens door te zenden aan andere relevante en bevoegde
bestuursorganen en Autoriteiten zoals, de Europese Commissaris voor de Mededinging, de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Eerste Kamer der Staten-Generaal, het Europes Hof
van de Rechten van de Mens te Straatsburg, het Hof van Justitie te Luxemburg, de Europese
Commissie, het Europees Parlement, alsmede de Nederlandse permanente
vertegenwoordiging te Brussel.
Indien U het wenselijk acht, zijn wij gaarne bereid om een en ander nader toe te lichten, evenals
tot het verstrekken van alle verdere gewenste inlichtingen.
In afwachting van Uw reaktie, verblijven wij.
NB: Voor eventuele vragen is de woordvoerder bereikbaar op het mobiele telefoonnummer +31
(0)6 45 19 70 79 (Holland) of +420 702 949 064 (Tsjechische Republiek)
In afwachting van Uw reaktie.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP)

J. Wiersma
(Voorzitter / Penningmeester)

A. Polak
(Secretaris)

