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Vereniging Partij voor de Vrijheid 
Kamer van Koophandel nummer 27275998 

Gevestigd te Den Haag, Binnenhof la 2513 AA 

Den Haag, 23 juni 2022 

Aan het Ministerie van BZK, directie BDF, 

Ingevolge de wet financiering politieke partijen (WFPP) doe ik u toekomen de financiële 
positie van de Vereniging Partij voor de Vrijheid (hierna: De Partij), een activiteitenverslag en 
tevens het overzicht van de bijdragen en schulden van De Partij betreffende het kalenderjaar 
2021. 

Ontvangen subsidies: 	€ 0 
Ontvangen bijdragen: 	€ 150 contributie 
Overige inkomsten: 	€ 0 
Schulden: 	 € 0 

De activiteiten bestonden in 2021 hoofdzakelijk uit het in stand houden van de 
ledenadministratie. 

In het voorafgaand kalenderjaar 2021 heeft De Partij geen bijdragen van in totaal C 4.500 of 
meer van een gever ontvangen en er zijn geen giften in natura ontvangen in het kalenderjaar 
2021. 

Tevens heeft De Partij in het afgelopen kalenderjaar 2021 geen schulden van € 25.000 of 
meer gehad. 

Wilders 
.itter Vereniging Partij voor de Vrijheid 
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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 financieel verslag en de overzichten 2021 van 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 (financiële) informatie uit: 

• Het financieel verslag over 2021 (de jaarrekening 2021 opgenomen in het rapport inzake de 
jaarrekening 2021) 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; 

• Een overzicht van de bijdrage van in totaal C 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. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van 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 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 en de overzichten 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 
werkzaamhedèn 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-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en de overzichten 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. 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. 

JPA Van Noort Gassier & Co B.V. 
Lid van JPA International 
Nieuwe Parklaan 73 2597 LB Den Haag 
T (0170 351 23 71 I www.noortgasslernl 	 si,imil-goi (III 
ING Bank I IBAN NL27 INGE 0677 2375 29 1 BIC INGBNL2A 

opgericht in 1919 	Kamer van Koophandel 27170004 I BTW N1_0092 79.179.B.01 	 íli• FORUM OF FIRMS 
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• 
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 2021 (artikel 25, eerste lid, onder a); 
• de overzichten van de bijdragen 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. 

Den Haag, 23 juni 2022 

JPA Van Nood Gassler & Co B.V. 

è;. 
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Van Noort Gassler & Co Haarlem B.V. 
Leidsevaartweg 99-6 
2106 AS Heemstede 

T 	+31 23 5260 992 
W 	www.noortgassler.n1 

Van Noort Gassier & Co 
( «>t 	ld 	,IHVISetirs 

Aan het bestuur van 
Vereniging Partij voor de Vrijheid 
Binnenhof la 
2513 AA Den Haag 

Heemstede, 23 juni 2022 

Geachte heer Wilders, 

1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

De in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 is door JPA Van Noort Gasster & Co B.V. 

gecontroleerd. De controleverklaring vindt u onder de overige gegevens van dit rapport. 
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2 RESULTATEN 

ONTWIKKELING RESULTAAT 
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 45, tegenover € 20 over 2020. Ter analyse 
van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten. 

2021 	2020 

Contributies 
	 150 	 150 

Som der bedrijfsopbrengsten 
	 150 	 150 

Exploitatieresultaat 	 150 	 150 

Financiële baten en lasten 	 -105 	-130 

Resultaat 	 45 	 20 

5 
JPA 

INTIERNAPCHAL 

VAN NOORTbASSIER &CO 
Audit, Accounting. Tor 
Thé Netherlands 



3 MEERJARENOVERZICHT 

Resultaten 
2021 
	

2020 	2019 	2018 	2017 
c 
	

€ 	€ 	€ 	€ 

Contributies 

Som der 
bedrijfsopbrengsten 

Som der vaste 
kosten 

Exploitatieresultaat 

Financiële baten en 
lasten 

Resultaat  

150 	150 	150 	150 	150 

150 	150 	150 	150 	150 

	

150 	150 	150 
	

150 	150 

	

-105 	-130 	-130 	-111 	-106 

45 	20 	20 
	

39 	44 • 
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Vereniging Partij voor de Vrijheid, te Den Haag 

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

(na voorstel resultaatbestemming) 	 31 dec 2021 	 31 dec 2020 ' 
€ 	• C 	 € 

Vlottende activa 
Liquide middelen 445 490 

• 

Totaal 490 	 445 

• 
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490 	 445 

490 	 445 
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PASSIVA 
(ria voorstel resultaatbestemming) 

	
31 dec 2021 
	

31 dec 2020 
C 
	

C 

Eigen vermogen 
Verenigingskapitaal 

Totaal verenigingskapitaal 

Totaal 

Controleverklaring afgegeven 	 9 

490 	 445 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 
C 

2020 

Contributies 

Som der bedriffsopbrengsten - 

Som der exploitatielasten 

Exploitatieresultaat 

Financiële baten en lasten 
Rentelasten en soortgelijke kosten 

150 150 

150 	150 

-105 	-130 

Controleverklaring afgegeven 	 10 

Vereniging Partij voor de Vrijheid, te Den Haag 

Resultaat 45 	20 
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Vereniging Partij voor de Vrijheid, te Den Haag 

6 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtsperoon 	 .Vereniging Partij voor de Vrijheid 
Rechtsvorm 	 Vereniging 
Zetel rechtspersoon 	 Den Haag 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 

	
27275998 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Vereniging Partij voor de Vrijheid, statutair gevestigd te Den Haag bestaan 
voornamelijk uit: Politiek bedrijven in de ruimste zin des woord. 

Locatie feitelijke activiteiten 
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Den Haag. 

• 
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7 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-winststreven (Rik Cl). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

De in de Rik Cl opgenomen aanbevelingen, zoals het opnemen van een kasstroomoverzicht, zijn niet 
opgenomen in deze jaarrekening. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 
De baten worden verantwoord in het jaar dat deze zijn ontvangen. 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

f 	iilontiliciitiop pin i;(i 	°lil 
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8 TOELICHTING OP BALANS 

LIQUIDE MIDDELEN 

.Banktegoeden 
ING Bank 

Totaal  

Vereniging Partij voor de Vrijheid, te Den Haag 

	

31 dec 2021 	31 dec 2020  

	

490 	445 

490 	445 
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EIGEN VERMOGEN 
Verenigingskapitaal 

Stand 1 januari 
Toevoegingen via baten en lasten 

2021 

445 
45 

490 

Stand 31 december 	 490 
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9 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

Baten 
Jaarlijks betalen de twee leden van de vereniging € 75 aan contributie. 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 
2021 	2020 

Rentelasten banken 
Bankkosten 	 -105 	-130 

Financiële baten en lasten (saldo) 	 -105 	-130 

2 3 JUN 2022 
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11 	CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Vereniging Partij voor de Vrijheid 

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Vereniging Partij voor de Vrijheid te Den Haag 
gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in het rapport inzake de jaarrekening opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Partij voor de 
Vrijheid per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (Rik Cl) en 
artikel 25, eerste lid onder a, van de Wet financiering politieke partijen. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 
1 de winst- en verliesrekening over 2021; en 
3. de toelichting met 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 Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Partij voor de Vrijheid zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid 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 door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen ander 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; 
- alle informatie bevat die vereist is. 

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. 

IPA Van Noort Gassler & Co B.V. 
Lid van IPA International 18 Nieuwe Parklaan 73 2597 LB Den Haag 
T (0)70 351 23 71 1 www.noortgassler.n1 
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C. 	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 de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1) en met de Wet financiering politieke partijen. 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 vereniging 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 continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

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. 

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 identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die vo►doende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• 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; 

• 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; 

• 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 vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
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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 aánriássen. 
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 vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur 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. 

Den Haag, 23 juni 2022 

JPA Van Noort Gasster & Co 

namens deze, 

f. 



Stichting Vrienden van de PVV 
Kamer van Koophandel nummer 27272000 

Gevestigd te Den Haag, Binnenhof la 2513 AA 

Den Haag, 23 juni 2022 

Aan het Ministerie van BZK, directie BDF, 

Ingevolge de wet financiering politieke partijen (WFPP) doe ik u toekomen het overzicht van 
de bijdragen en schulden van Stichting Vrienden van de PVV (De Stichting) betreffende de 
periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

In het afgelopen kalenderjaar heeft De Stichting één bijdrage van e 4.500 of meer ontvangen, 
te weten: 

Naam gever: T.M. Kreijger 
Adres: 
Bedrag: € 15.555 
Datum: 5 maart 2021 

Brouwershaven 

In het kalenderjaar 2021 zijn geen giften in natura ontvangen door Stichting Vrienden van de 
PVV. , 

In•bovenstaande periode had de Stichting één schuld van € 25.000 of meer, te weten: 

Knoops' advocaten 
Adres: Concertgebouwplein 25, 1071 LM Amsterdam 
Bedrag: e 28.000,01 
n2tilm• 6 januari 2021 

ter identificatie d.d. 
tat iclentitication pat poses only 

2.3 JUN 2022 
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