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Kamervragen D66 over het artikel 'Hoe Thierry Baudet de 

winst opstrijkt van een uitgeverij die met 

overheidssubsidie is opgezet' 

Aanleiding 

Kamervragen van D66 over een het artikel: ‘Hoe Thierry Baudet de winst opstrijkt 

van een uitgeverij die met overheidssubsidie is opgezet'. 

Geadviseerd besluit 

Uw akkoord met bijgevoegde beantwoording van de Kamervragen. 

Kern 

• De Kamerleden van D66 vragen naar verschillende B.V.’s die door Forum voor 

Democratie of door politici/bestuurders van die partij zijn opgezet.  

• In de beantwoording wordt ingegaan op uw rol als toezichthouder Wfpp.  

• Er is op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om te stellen dat de 

B.V. Amsterdam Media Group een neveninstelling van Forum voor Democratie 

zou moeten zijn. Indien uit jaarverslagen of verantwoordingsdocumenten blijkt 

dat deze rechtspersoon voldoet aan het wettelijke criterium voor het zijn van 

een neveninstelling (zie toelichting), zal het gesprek met Forum voor 

Democratie worden aangegaan, en kan de Ctfpp om advies worden gevraagd. 

• In de beantwoording wordt ook ingegaan op de regels voor Kamerleden uit de 

Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer. De handhaving van deze regels 

ligt, zoals in de beantwoording vermeld, bij de inspecteur van de 

belastingdienst en uiteindelijk bij de griffie van de Tweede Kamer. 

• Kamervragen zijn afgestemd met JenV en FIN. Zowel JenV als FIN gaven 

gezien de invalshoek van de vragen geen aanleiding te zien het brede 

juridische kader t.a.v. B.V.’s en verenigingen te schetsen. Het is uiteindelijk 

aan onafhankelijke instanties, zoals het OM, om te bepalen of de constructie 

zoals van B.V.’s voldoen aan de relevante wetgeving. 

Toelichting 

• Een politieke partij moet een rechtspersoon aanwijzen als neveninstelling 

indien ‘een rechtspersoon uitsluitend of in hoofdzaak erop is gericht 

stelselmatig of structureel ten bate van een politieke partij activiteiten of 

werkzaamheden te verrichten en de partij daar kennelijk voordeel bij heeft’ 

(artikel 5 Wfpp).  

• Forum voor Democratie B.V. is een door de partij Forum voor Democratie 

opgerichte BV die is aangewezen als neveninstelling. Amsterdam Media Group 

B.V. is een door verschillende natuurlijke personen opgerichte B.V. die door 

Forum voor Democratie niet is aangewezen als neveninstelling. 
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• In tegenstelling tot de vraagstelling zou het aanwijzen van een rechtspersoon 

als neveninstelling betekenen dat deze rechtspersoon volgens de Wfpp niet 

verplichten tot het openbaar maken van jaarverslagen. Wel dient in zo’n geval 

de rechtspersoon een overzicht van giften en schulden aan te leveren. Dit 

neemt niet weg dat elke B.V. bij de KvK een jaarrekening moet deponeren. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

• N.v.t. 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd.  

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Beantwoording Kamervragen   

 

 




