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Geacht bestuur,
Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2020 van de Partij voor de Dieren te
Amsterdam 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 2020 met daarin een weergave van de (financiële) informatie, die op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen in de
administratie is opgenomen.
Het financieel verslag omvat tevens:
o 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;
o 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 financièel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag;
• een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer 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.
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Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Partij voor de Dieren 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 de 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 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 geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een 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 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-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 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. De controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebuikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit 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 basis voor ons oordeel.
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Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten
Naar ons oordeel geven:
• het financieel verslag (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 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.
Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2020 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.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

31 december 2019

VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa
Inventaris en computers
Natuur

17.872

20.490

203.811

203.811
221.683

224.301

Overige vorderingen
Rekening courant Tweede Kamer Fractie

17.131

12.141

Rekening courant Anima( Raaks Foundation

38.633

38.916

175.160

110.585

44.651

30.651

1

53

Nog te ontvangen subsidiegelden
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen rente

192.346

275.576
Liquide middelen
Kas
Bank

706

1.814

1.031.171

1.773.914
1.775.728

1.031.877

2.272.987

1.448.524
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31 december 2019

PASSIVA
Eigen vérrnogën
Reservering verkiezingscampagnes
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve natuur
Voorzieningen
Voorziening beheerkosten natuur

Leningen
Kortlopende schutden
Leningen kort
Rekening courant PINK!
Rekening courant NGPF
Nog te betalen tasten en

50.581

Crediteuren

36.008

Loonheffing

12.480

Reservering vakantiegeld

19.690

Reservering vakantiedagen

11.036

.41
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EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2020

Inkomsten
Subsidie overheid
Subsidie afwikkeling voorgaande jaren
Contributie leden
Donaties woudfunding
Giften en Schenkingen
Legaten en erfenissen
Opbrengsten promotieartikelen
Rente opbrengsten

werkelijk begroting werkelijk
2020
2019
2020

876.015
24.632
390.760

840.000
340.000

414.621
185.000
260.515
250.000
20.000
11.901
1
1.978.445 1.635.000

552.398
194
378.940
79.285
368.574
129.952
29.617
901
1.539.861

Uitgaven
Personeel
Brutoloon
Werkgeverslasten
Pensioen
Reiskosten
Verzekeringen
Scholing
VrijwilligersVer
Overig

366.624
68.627
23.529
5.389
6.781
21.725
11.059
503.734

415.000
75.000
30.000
13.000
7.500
3.000
30.000
3.500
577.000

288.536
51.714
17.164
8.468
7.500
2.872
13.620
4.427
394.301
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werkelijk begroting werkelijk
2020
2020
2019
Organisatie
Huur en servicekosten

36.989

44.500

43.115

Financiële en satarisadministratie

11.447
10.041
4.322
6.837

12.500
10.000

11.840
9.919
8.813
8.184
6.937
6.226
34.816

Accountant
Drukwerk
Telefoon en Internet
Hosting server
Verzekeringen
Bestuurskosten
Kantoorbenodigdheden en kleine aanschaffingen
Bank- en betalingskosten
Overige organisatiekosten
Afschrijvingskosten

Betrekken leden
Ledenadénistratie
Congrestin
'
Mailingen en porti
Afdelingen en werkgroepen
Opleidingen
Ledenbinding
Ledenbijeenkomsten
College van advies
Ondersteuning vertegenwoordigers

6.565
4.513
29.381
7.153
10.288
3.822
7.573
138.931

9.952
156.841
30.943
65.463
57.332
35.194
2.239
2,098
21.374
381.436

14.000
6.500
6.000
5.000
32.000
7.500
4.000
5.000
4.500
151.500

8.000
200.000
25.000
70.000
100.000
80.000
40.000
1.500
25.000
549.500

6.831
5.459
13.517
6.070
161.727

45.281
26.367
41.306
31.943
25.179
27.378
683
11.731
209.868
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werkelijk begroting werkelijk
2020
2020
2019
Betrekken niet-leden
Ledenwerving

19.966

35.000

21.586

inkoop promotieartikelen
Voorlichting en acties

19.509
55.433
8.065

20.000
55.000
16.000

26.490
53.752
11.105

23.490
126.463

30.000
156.000

17.345
130.278

22.285

10.000

Drukwerk
Wegsite

Verkiezingen
TK verkiezingscampagne
GR verkiezingscampagne
WS/PS verkiezingscampagne
EU verkiezingscampagne

Resultaat

Toevoeging/onttrekking
Reserve verkiezingscampagnes
Bestemmingsreserve natuur
Continuïteitsreserve

Totaal

4.840
289.647
27.125

10.000

141.285
430.932

800.756

191.000

212.755

725.756

191.000

108.470
79.285
25.000

191.000

212.755

75.000

800.756
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ALGEMENE TOELICHTING
Grondslagen van de financiële verslaglegging
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele euro's.
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en passiva tegen nominale
waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze
ter vrije beschikking.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld geldt de volgende hoofdgrondslag inzake resultaatbepaling:
Baten worden slechts genomen indien en voor zover deze in het boekjaar zijn verwezenlijkt.
Met lasten wordt rekening gehouden indien zij hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar.
Vacatiegeld
De bestuursleden van de partij ontvangen geen salaris. Zij hebben recht op een onkostenvergoeding en kunnen
gebruik maken van een vergoeding voor voorbereiding en aanwezigheid bij vergaderingen. In 2020 is aan
vacatiegeld voor 7 bestuursleden E 21.000 uitgekeerd. Deze kosten zijn verantwoord onder de post
bestuurskosten'.
Giften/lidmaatschappen en donaties
De opbrengst van giften, lidmaatschappen en donaties wordt pas verantwoord op het moment dat deze
daadwerkelijk per bank zijn ontvangen.
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten worden bepaald op basis van de historische kostprijs.
Buitengewone baten en lasten
Dit betreffen baten en lasten, welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.
Afdelingen en werkgroepen

De kosten van de afdelingen en werkgroepen worden verantwoord op kasbasis.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Materiële vaste activa
De mutaties van de vaste activa warden als volgt weergegeven:
Inventarissen
en computers

Stand per 1 januari 2020
Verkrijgingprijzen

32.623

Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarden

-12.134
20.490

Mutaties
Investeringen

4.955

Afschrijvingen materiële vaste activa

-7.573

Saldo

-2.618

Stand per 31 december 2020
Verkrijgingprijzen

37.578

Cumulatieve Waardeverminderingen
en afschrijvingen

-19.706

Boekwaarden

17.872

20%

Afschrijvingspercentages

FAAS ACCOUNTANTS
CO20-7051371
DAMMERWES 103C
NEDERNORSTDENO 1111Pali• 9

2 1-0 5- -262

werkelijk

werkelijk

2020

2019

203.811

Natuur

203.811

In 2013 is actie gevoerd tegen de uitverkoop van natuurterreinen door het rijk. Hierbij zijn enkele percelen
natuur aangekocht. De hier vermelde waarde betreft de aankoopprijs. In februari 2016 is in Daarte
extra natuur aangekocht.

Nog te ontvangen subsidiegelden

175.160

110.585

De nog te ontvangen subsidiegelden zijn gebaseerd op een interne calculatie die is uitgevoerd op basis
van de voorschotbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
basisbedrag
bedrag per zetel
bedrag per lid

E 90.256,00
10,84

*

305.518
4 zetels =

361.024

19.318 leden =

209.472
876.014

af: reeds bevoorschot

700.855
175.160
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werkelijk

werkelijk

2020

2019

PASSIVA
Eigen vermogen
Reservering verkiezingscampagnes
Continuïteitsreserve

1.555.047

829.291

225.000

150.000

283.097

283.097

2.063.144

1.262.388

stand 1 januari

829.291

720.821

bij/af: toevoeging resultaat

725.756

108.470

1.555.047

829.291

Bestemmingsreserve natuur

Reservering verkiezingscampagnes
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

stand per 31 december

Continulteitsreserve
Het streven is om een continuïtietsreserve te vormen die is gebaseerd op 50% van de vaste
lasten (organisatie en personeel).
Bestemmingsreserve natuur
Het verloop van de bestemmingsreserve natuur is als volgt:
stand 1 januari
bij: dotatie woudfunding

stand

1 d am

283.097
0

203.811

283.097

283.097

79.285

Teneinde een zuiver beeld te houden van de reservering verkiezingscampagnes zijn de middelen
die zijn vastgelegd in de aanschaf van gronden in een aparte reserve gepresenteerd.
Voorziening beheer natuur

"'•

Op de aangekochte gronden rust een verplichting om minimaal beheer uit te voeren.
Op basis van de meest recente calcutatie is hiertoe deze voorziening gevormd>
Op de voorziening worden de beheerslasten rechtstreeks afgeboekt.
,27

Leningen
Dit betreft aan de partij verstrekte leningen door diverse personen onder jaarlijkse afrisistng vair
1/5 de deel van de nominale leensom. Het deel wat in 2020 wordt afgelost is opgenomen onder
kortlopende schulden.
De aflossing wordt jaarlijks door de lener in een aparte akte kwijtgescholden
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT
Subsidies overheid
De verantwoorde subsidiegelden zijn gebaseerd op een zo reëel mogelijke schatting van het nog te ontvangen
subsidie. Basis vormt een extrapolatie van de berekening die ten grondslag ligt aan de voorschotbrief van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreleattes.
De berekening is verantwoord onder de toelichting op de balans (nog te ontvangen subsidiegelden).

Toelichting grotere afwijkingen ten opzichte van begroting
In 2020 is het resultaat in totaal E 609.756 positiever dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de extra
inkomsten uit erfenissen en legaten, de stijging van de giften en schenkingen en minder uitgaven voor
bijeenkomsten door de Covid-19 maatregelen.
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OVERIGE GEGEVENS

Overzicht verantwoorde leden
Het totaal aantal leden is als volgt samengesteld:

Reguliere leden
Leden voor het leven
Totaal aantal leden

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

16.365

17.285

19.027

201

225

16.566

17.510

19.318

Specificatie subsidiabele kosten
Personeel

Organisatie Directe kosten

Totaal

betrekken leden

359.128

99.049

381.436

839.613

betrekken niet leden

119.067

32.839

126.463

278.369

25.539

7.044

27,125

59.707

verkiezingen
Totaal

503.734

138.931 535.024 1.177.689

Verdeelsleutel is op basis van de directe kosten
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Geacht bestuur,

Verklaring betreffende de Jaarrekening
Wij hebben de bijgevoegde gewaarmerkte jaarrekening 2020 van de Partij
voor de Dieren te Amsterdam gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Partij voor de Dieren per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winstoogmerk.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat
van baten en lasten over 2020 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van de Partij voor de Dieren zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijk-
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held van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Materialitelt
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit
voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 66.000. De materialiteit is gebaseerd op onze inschatting bij welk bedrag gebruikers van de jaarstukken een
andere beslissing zouden nemen. Wij houden ook rekening met afwijkingen
en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de
jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de met governance belaste personen overeengekomen dat wij
aan hen tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 5.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve
redenen relevant zijn.

Verklaring over de in het Jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
•

Het bestuursverslag

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis
en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder een bestuursverslag in overeenstemming met algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de hoofdactiviteit te beëindigen of als beëindiging van deze activiteiten het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vereniging.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en
hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om
een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing
van de vereniging;
o het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
o het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
o het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
o het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

o

Wij communiceren met de met govemance belaste personen onder andere
over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de met govemance belaste personen dat wij de relevante
ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de met govemance belaste personen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid
te waarborgen.

FAAS
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Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis
van alle zaken die wij met de met govemance belaste personen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij
dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
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Aan de Partij voor de Dieren
t.a.v. het Bestuur
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT

Geacht bestuur,
Verklaring betreffende de overzichten bijdragen aan kandidaten en overzicht bijdragen en schulden

Wij hebben het overzicht "bijdragen aan kandidaten op de kandidatenlijst van de Partij
voor de dieren voor de verkiezingen van de Tweede kamer van 17 maart 2021 in de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 februari 2021" en "overzicht bijdragen en schulden 1
januari 2020 tot en met 31 december 2020 van de partij en haar neveninstellingen" en
"overzicht bijdragen en schulden 1 januari 2021 tot en met 24 februari 2021 van de partij
en haar neveninstellingen" gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de Partij voor de Dieren is verantwoordelijk voor het opmaken van 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 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 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 geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in 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.
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Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het getrouwe beeld van de overzichten, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 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.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is om een onderbouwing basis voor ons oordeel.

Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten
Naar ons oordeel geven:
•

•

•

het overzicht bijdragen en schulden 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 van
de partij en haar neveninstellingen en het overzicht bijdragen en schulden 1 januari
2021 tot en met 24 februari 2021 van de partij en haar neveninstellingen een getrouw
beeld.
Alle bijdragen van € 4.500 of meer die in 2020 of € 678,08 of meer in de periode van 1
januari 2021 tot en met 24 februari 2021 van een gever zijn ontvangen, met daarbij de
gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd;
Alle schulden van € 25.000 of meer die in 2020 of in de periode van 1 januari 2021 tot
en met 24 februari 2021 zijn aangegaan, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd.

Tevens hebben wij vastgesteld dat de bijdragen aan kandidaten op de kandidatenlijst van
de Partij voor de dieren voor de verkiezingen van de Tweede kamer van 17 maart 2021 in
de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 februari 2021 is ontleend aan de formele bevestiging van de individuele kandidaten.
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Overzicht bijdragen en schulden 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 - Partij voor de Dieren en neveninstellingen
Dit is het overzicht van bijdragen welke de Partij voor de Dieren en haar neveninstellingen hebben ontvangen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 en van de
schulden van de partij en haar neveninstellingen in deze periode. Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder b en c, het tweede lid en artikel 30 van de Wet financiering
politieke partijen wordt dit overzicht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden. De informatie omvat:
a.

een overzicht van de bijdragen van in totaal E 4.500 of meer die in het kalenderjaar 2020 van een gever zijn ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van
artikel 21, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd;

b.

een overzicht van de schulden van E 25.000 of meer die in het kalenderjaar 2020 zijn aangegaan, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid
van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd.

1. Partij voor de Dieren
a.

Bijdragen:

Totaalbedrag

Naam

Boekdatum

Bedrag

13-1-2020

€

1.155,75

L. van Raan

13.2-2020

€

1.155,75

L. van Raan

13-3-2020

€

1.155,75

L. van Raan

13-4-2020

€

1.155,75

L. van Raan

13-5-2020

€

1.155,75

L. van Raan

13-6-2020

€

1.155,75

L. van Raan

13-7-2020

•

1.155,75

L. van Raan

13-8-2020

€

1.155,75

L. van Raan

13-9-2020

€

1.155,75

L. van Raan

13-10-2020

€

1.155,75

L. van Raan

13-11-2020

€

1.155,75

L. van Raan

13-12-2020

€

1.155,75

L. van Raan

19-12-2020

€

1.031,40

L. van Raan

Adres

Overzicht bijdragen en schulden 2020 - Partij voor de Dieren en neveninstellingen

Postcode

Woonplaats
Amsterdam

FAAS ACCOUNTANTS
W020-7051377
DANNERWEG 103C
NEDERNORST DENDER

29-12-2020

€

L. van Raan

2.500,00
€ 17.400,40

24-1-2020

C

1.242,00

FP Wassenberg

24-2-2020

€

1.242,00

FP Wassenberg

24-3-2020

€

1.242,00

FP Wassen berg

24-4-2020

€

1.242,00

FP Wassenberg

22-5-2020

€

1.242,00

FP Wassenberg

24-6-2020

€

1.242,00

FP Wassenberg

24-7-2020

€

1.242,00

FP Wassenberg

24-8-2020

€

1.242,00

FP Wassenberg

24-9-2020

€

1.242,00

FP Wassenberg

23-10-2020

€

1.242,00

FP Wassenberg

24-11-2020

€

1.242,00

FP Wassenberg

18-12-2020

€

1.242,00

Geleen

FP Wassenberg
€ 14.904,00

27-1-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

27-2-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

25-3-2020

€

641,12

ESCH E M VAN

27-3-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

27-4-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

22-5-2020

€

641,12

ESCH E M VAN

27-5-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

29-6-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

27-7-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

27-8-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

28-9-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

27-10-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

27-11-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN

28-12-2020

€

1.241,70

ESCH E M VAN
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C 16.182,64
7-12-2020

€

13.865,00

OUWEHAND E

7-12-2020

€

1.210,00

OUWEHAND E
€

18-12-2020

€

15.075,00

7.168,32
€

NK Koffeman

Vierhouten

Brussel

7.168,32

21-1-2020

€

1.150,00

A A H Hazekamp

23-1-2020

€

2.620,04

A A H Hazekamp

21-2-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp

23-3-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp

21-4-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp

21-5-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp

22-6-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp

21-7-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp

21-8-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp

21-9-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp

21-10-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp

23-11-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp

21-12-2020

€

1.351,54

A A H Hazekamp
€

13-1-2020

€

9.500,00

16-1-2020

•

915,48

€

18.636,98
ARISSEN F M

Woerden

ARISSEN F M
€

22-12-2020

Leiden

10.415,48

5.000,00

M. Loosjes
€

Sommelsdijk

5.000,00
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21-7-2020

€

10.000,00
€

24-12-2020

11-12-2020

€

Leiden

P.H.M. Winkelman

Deventer

Legaat M VISSCHER -

Amsterdam

10.000,00

€ 50.000,00
€

IFT FRENCKEN.

50.000,00

38.168,70

p/a Veenhof
Notariaat
€
10-3-2020

€

38.168,70
Erfenis R.W. von

200.000,00

Barneveld

Nordheim - p/a
Notariskantoor
Dangremond
€
11-5-2020

€

200.000,00
Legaat C.J.H. van de

23.237,28

Goirle

Ven - p/a Smeets &
Weijmer Notarissen
€

23.237,28

b. Schulden:
De Partij voor de Dieren verklaart in 2020 geen schulden van €25.000 of meer te zijn aangegaan.
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2. Stichting Wetenschappelijk Bureau Dierenrechten Nicolaas G. Pierson
a. Bijdragen:
Boekdatum
8-7-2020

Bedrag

Totaalbedrag

Naam
Legaat HJ. Scholten - p/a

€ 150.000,00

Adres

Postcode

Woonplaats
Haarlem

Batenburg Notarissen
€ 150.000,00
b.Schulden:
De Partij voor de Dieren verklaart dat De Stichting Wetenschappelijk Bureau Dierenrechten Nicolaas G. Pierson in 2020 geen schulden van €25.000 of meer is aangegaan.

3. Vereniging PINK!
a+b:
De Partij voor de Dieren verklaart dat PINK! in 2020 geen bijdragen van in totaal €4.500 of meer van een gever heeft ontvangen en in bovengenoemde periode geen
schulden van €25.000 of meer is aangegaan.
4. Stichting Animal Politics Foundation
a+b:
De Partij voor de Dieren verklaart dat Stichting Animal Politics Foundation in 2020 geen bijdragen van in totaal €4.500 of meer van een gever heeft ontvangen en in
bovengenoemde periode geen schulden van €25.000 of meer is aangegaan.

Amsterdam, 26 februari 2021.
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