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VOORWOORD
Algemeen
Deze jaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening van de vereniging SP en een aantal aan de SP verbonden
stichtingen: de stichting Beheer, de stichting Personeel, de stichting Wetenschappelijk Bureau, de stichting
Studiecentrum.
Deze jaarrekening heeft betrekking op de financiële gegevens van de landelijke SP, de Tweede en Eerste Kamerfracties,
de fractie in het Europese Parlement en de aan de landelijke partij en de Kamerfracties gelieerde stichtingen.
Hoewel de lokale afdelingen in juridische zin deel uitmaken van de vereniging SP, zijn de financiële gegevens van de
afdelingen niet in deze consolidatie opgenomen. De afdelingsbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiën. Elk
afdelingsbestuur legt jaarlijks verantwoording af over de financiële positie van de afdeling aan de ledenvergadering en
rapporteert hierover jaarlijks aan het Partijbestuur. Het gezamenlijke saldo van de 125 partijafdelingen met een eigen
bankrekening bedroeg op 31 december 2008 € 845.549,05.
Vergelijkende cijfers en begroting
Voor het jaar 2008 wordt verantwoording afgelegd in relatie tot een door de Partijraad op 15 december 2007 geautoriseerde
begroting 2008.

Activiteiten 2008
Partijorganisatie
2008 was het jaar waarin Jan Marijnissen – na veertien tropenjaren – terugtrad als SP-fractievoorzitter in de Tweede
Kamer en opgevolgd werd door Agnes Kant. Daarnaast was 2008 het jaar waarin de kredietcrisis in alle hevigheid
uitbrak. Dit ondanks het feit dat de minister van Financiën Bos en de directeur van De Nederlandsche Bank Wellink ons
kort daarvoor nog meldden dat Nederland er financieel en economisch uitstekend voorstond en dat ons land hooguit iets
zou merken van de crisis in andere westerse landen.
Het afgelopen jaar vonden er geen landelijke verkiezingen plaats, zodat de SP zich kon concentreren op het versterken
van de eigen organisatie, het scouten en opleiden van nieuwe, actieve leden en het stimuleren van het
buitenparlementaire en het volksvertegenwoordigende werk.
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Een nieuw initiatief dat in 2008 van de grond kwam, betrof het opzetten van een SP-krant op tabloid-formaat die in een
oplage van 1,1 tot 1,3 miljoen door de lokale afdelingen verspreid werd in een groot aantal steden en dorpen van
Nederland. De distributie van de krant – de NU-krant, die sinds het tweede nummer ZO-krant ging heten – werd voor
het grootste deel via de brievenbus verspreid. Tegelijkertijd werd een deel van de kranten uitgedeeld bij het ‘Buurten in
de buurt’: afdelingen gingen in gezelschap van een Eerste of Tweede Kamerlid, of een lid van het Europese Parlement,
of een van de leden van het Partijbestuur in een buurt deur aan deur om met mensen te spreken over hun woon- en
leefsituatie of zaken die betrekking hadden op de landelijke politiek. In een beperkt aantal afdelingen leidden deze
buurtbezoeken tot concrete initiatieven van SP’ers en buurtbewoners (voor renovatie, tegen sloop, voor speelgelegenheid
etc.). In september brachten Agnes Kant e.a. het rapport ‘De buurt, de schaal van de toekomst’ naar buiten, dat een
pleidooi bevat voor buurtactivisme en voorzieningen op menselijke maat. In het kader van de verdieping van
standpunten en het bevorderen van discussie, kwam – na het nulnummer ‘Modern Socialisme’ – het eerste nummer in de
SPeciaal-boekjesreeks uit: ‘Crisis in de rechtsstaat?’.
Ondanks het feit dat er in 2008 geen verkiezingen plaatsvonden, organiseerde de SP op 18 mei een groot treffen voor
haar leden. In het pretpark Walibi namen 7.500 tot 8.000 partijleden deel aan een programma waarin plaats was voor
politiek, muziek en vertier.
Voortbouwend op de ervaring opgedaan in voorafgaande jaren, besteedde de SP opnieuw de nodige aandacht aan zaken
die met de verpakking en de toonhoogte van onze boodschap te maken hebben. Een reclameblok-filmpje, waarin het
uitkleden van de thuiszorg aanschouwelijk werd gemaakt, won eind van het jaar op basis van de kijkersvoorkeur de
Gouden Loekie. Alle leden ontvingen tussen kerst en nieuw jaar een DVD/CD-box met SP-films en muziek (met onder
andere de Walibi-film).
In het kader van scholing gingen in de meeste afdelingen de tweemaandelijkse ‘Heel de Mens’-cursussen van start. De
thema’s die tijdens de zomermaanden op de SP-Universiteit aan de orde kwamen, zijn: ‘onderwijs wereldwijd’,
‘globalisering’ en ‘oorlog en vrede’. In het voor- en najaar werd partijbreed gediscussieerd over respectievelijk de
integratienotitie en ‘Brandhaard Aarde’, waarin onze visie en ons beleid op het vlak van internationale politiek aan de
orde wordt gesteld. Beide notities zijn na bespreking in het Partijbestuur, de afdelingen en regioconferenties uiteindelijk
vastgesteld door de Partijraad.
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Acties en campagnes
De SP gaat ervan uit dat de door haar bepleite maatschappelijke veranderingen alleen plaatsvinden wanneer het werk in
de vertegenwoordigende organen ondersteund wordt door buitenparlementaire initiatieven. Ook in 2008 was de partij
buitengewoon actief op dit vlak. Er werden tal van initiatieven genomen, waarbij SP-afdelingen in veel gevallen
betrokken waren. Er vonden acties, campagnes en debatten plaats op het vlak van verkeer en vervoer (voor het behoud
van de Benelux-trein, tegen de filebelasting, voor een goede CAO voor buschauffeurs), onderwijs (stop de ophokplicht,
tegen de 1040-uur norm, voor een fatsoenlijke beloning van leerkrachten, solidariteit met leraren in actie), politie en
justitie (CAO’s van agenten, initiatiefwet Klokkenluidersfonds, symposium ‘Crisis in de rechtsstaat?’), gezondheidszorg
(tegen Wmo en thuiszorg-uitverkoop, red de AWBZ, voor een solidaire ziektekostenpremie), sociaal beleid en de
publieke sector (tegen het ‘tot 70 jaar doorwerken’-plan van Donner, tegen topinkomens, Red de Postbode,
energiebedrijven moeten publiek blijven), buitenland (openheid Irak, vrijwel totaalverbod clustermunitie, Uruzganavonden, ESF-Malmö, verkiezingswaarneming Bolivia), financiën (‘Ons antwoord op de crisis’).
Ledenontwikkeling SP
De SP boekte in 2008 een kleine ledenwinst. Op 31 december 2007 telde de partij 50.238 leden, terwijl de teller op 31
december 2008 op 50.444 stond. De winst van netto 206 leden is het saldo van 3.651 nieuwe leden en 3.445
uitgeschreven leden. Groei werd vooral gerealiseerd in de eerste twee maanden bij de campagne ‘Nu is de Tijd’ die aan
het einde van 2007 was gestart. Het aantal afdelingen van de SP steeg van 135 naar 139, terwijl het aantal afdelingen-inoprichting van 7 naar 8 steeg; 4 afdelingen werden opgeheven.
Ledenontwikkeling en activiteiten ROOD
Het aantal ROOD-leden steeg in 2008 van 2.758 naar 2.883 leden (een nettogroei van 4,5%). In 2008 heeft ROOD een
groot aantal activiteiten ontplooid. Om de leden zo goed mogelijk te scholen en uit te rusten met de nodige politieke,
maar ook praktische informatie, heeft ROOD in 2008 drie excursies, een thematische scholingsdag, een
scholingsweekend en een scholingsweek georganiseerd.
Met acties heeft ROOD de belangen van jongeren in de maatschappij behartigd, politiek bewustzijn onder jongeren
vergroot, misstanden aan de kaak gesteld en de politieke participatie van zowel leden als potentiële leden bevorderd.
In navolging van de scholierendemonstraties in november 2007 heeft ROOD zich ingezet om een eind te maken aan de
ophokplicht voor scholieren. Ook is ROOD op verschillende momenten aanwezig geweest bij demonstraties van leraren
om deze te steunen bij hun verzet tegen de hoge werkdruk.
Met de campagne ‘Geen OV? Niet Oké!’ heeft ROOD in samenwerking met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
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(JOB) en andere politieke jongerenorganisaties verschillende acties gevoerd voor een OV-jaarkaart voor minderjarige
MBO'ers en op 26 juli ruim 17.000 handtekeningen overhandigd aan verschillende Kamerleden. Inmiddels is er landelijk
30 miljoen euro voor uitgetrokken en is er onder andere ook in de provincie Groningen een gedeeltelijke vergoeding
beschikbaar gesteld. ROOD gaat met haar acties door tot de kaart er is.
De zomer van 2008 stond vooral in het teken van de zogenaamde Flexinspectie. Als vervolg op het
supermarktenonderzoek in 2007 is ROOD in een vijftal plaatsen langs strandtenten gegaan om te onderzoeken hoe het
gesteld was met de arbeidsrechten van de jonge werknemers. De resultaten zijn in een rapport verwerkt. Met name de
inkomensonzekerheid door het niet doorbetaald krijgen bij ziekte werd als probleem ervaren.
Het jaar 2008 was ook het jaar van de Mosquito, het kastje dat jongeren met een hoge pieptoon verjaagt. Niet alleen
heeft ROOD met een enorme geluidsinstallatie het Mosquitogeluid bij het Ministerie laten horen, ook lokaal is er veel
strijd geleverd tegen dit apparaat omdat het niet structureel bijdraagt aan een oplossing voor de problemen die er soms
met jongeren zijn. In verschillende plaatsen heeft dit ook succes opgeleverd en zijn Mosquito’s uitgezet of volledig
verwijderd.
Bij de huisjesmelker-van-het-jaar-verkiezing is ROOD in 2008 op zoek gegaan naar malafide bemiddelaars of
koppelbazen. Niet alleen de huisjesmelkers zelf, maar ook de bemiddelaars profiteren enorm van de woningnood door
bijvoorbeeld een paar maanden huur te vragen voor alleen de bemiddeling. In november is de Rots-Vast Groep
uitgeroepen tot landelijk huisjesmelker-van-het-jaar. Daarnaast zijn er in diverse plaatsen lokale winnaars uitgeroepen.
Ouderen
In 2008 zijn er twee edities van de Ouderenkrant verschenen met als thema’s de thuiszorg en kwaliteit van de
verpleeghuishulp (voorjaar) en de crisis, de zorg en de koopkracht van ouderen (najaar). Daarnaast werd in 2008
opnieuw deelgenomen aan de 50PlusBeurs, waar in een paar dagen met enkele duizenden ouderen gesproken werd.
Solidair & werknemers
In het voorjaar van 2008 stond de Solidairkrant in het teken van de steun die de SP verleende aan verschillende
beroepsgroepen en deed zij verslag van onder andere acties van postbodes, leraren en buschauffeurs voor goede
arbeidsvoorwaarden. In het najaar brachten we een Solidairkrant uit over o.a. de kredietcrisis en de toekomst van de
AOW. Solidair wordt in een oplage van 10 duizend door onze lokale afdelingen uitgedeeld bij bedrijven.
SP-media
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Bladen Het ledenblad ‘de Tribune’ verscheen in 2008 elf keer. De omvang van het blad bedroeg standaard 32 pagina’s;
het extra dikke juli/augustus-nummer had 40 pagina's. Het grootste deel van het jaar werden er meer dan 55 duizend
nummers gedrukt (naast bibliotheek-exemplaren werd de Tribune op sommige plaatsen op straat uitgedeeld aan
belangstellenden).
Ook het blad Spanning van het Wetenschappelijke Bureau verscheen elf keer. Dit maandelijkse opinieblad is een
platform voor scholing en debat en is bedoeld voor actieve kaderleden en andere geïnteresseerden. In 2008 verschenen
themanummers over internationale kinderarbeid, de opvattingen van Geert Wilders, internationale ontwikkelingen
binnen de linkse politiek, de toekomst van het onderwijs, de toekomst van het vervoer, loonpolitiek en loonstrijd, de
lokale bestuurservaringen van de SP, het maken van lokale begrotingen en een nationale tegenbegroting, de
internationale kredietcrisis, de toekomst van de kernenergie en over activisme in de politiek. De oplage van Spanning lag
eind van het jaar op 4.181.
Internet De websites van de SP blijven een uiterst belangrijk middel om te communiceren met de achterban en andere
geïnteresseerden. De hoofdwebsite www.sp.nl telde 296.143 unieke bezoekers in december 2008, tegen 219.866 in
december 2007 en 273.503 in december 2006, vlak na de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Unieke bezoekers per maand’ is
algemeen aanvaard als de beste indicator van de omvang van het publiek van een website.
155 websites van de lokale afdelingen van de SP telden tezamen 184.772 unieke bezoekers in december 2008. De 12
provinciale websites boekten 21.238 unieke bezoekers. Het bezoek aan de landelijke en lokale websites van ROOD, jong
in de SP, bleef stabiel: 31.340 unieke bezoekers in december 2008. Nadat Jan Marijnissen in juni 2008 terugtrad als
fractievoorzitter, stopte hij ook met actief webloggen op www.janmarijnissen.nl. In december 2008 telde de site
evengoed nog 56.603 unieke bezoekers.
In de loop van 2008 werd het aantal themakanalen op www.sp.nl uitgebreid van zeven naar zestien, waarmee nu alle
beleidsterreinen zijn voorzien van een eigen kanaal. Op deze kanalen zijn per thema nieuwsberichten, opinieartikelen,
standpunten, agenda-items, rapporten, dossiers, columns en bereikte resultaten samengebracht, om interessegroepen nog
beter te bedienen.
Daarnaast werd www.sp.nl voorzien van ‘profielkanalen’, waar rond elk van de Tweede Kamerleden hun persoonlijke
nieuws, opinies, columns, agenda en media-coverage wordt getoond.
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In 2008 werden twee actiewebsites geopend, beide met betrekking tot de kilometerheffing: www.geenfilebelasting.nl en
www.tollenaarsgezocht.nl.
Ook in 2008 was er een ‘viral movie’ van de SP, www.nuisdetijd.nl, gericht op ledenwerving. De site telde 1.738.392
bezoekers.
In 2008 werd ook steun aan derden verleend: de websites www.kifaia.nl en www.comiteasbestslachtoffers.nl werden
door het SP-webteam voorzien van een nieuwe vormgeving en een nieuw Content Management System.
Zendtijd voor politieke partijen
Bij de publieke omroep zijn in het kader van de Zendtijd Politieke Partijen in 2008 diverse spots uitgezonden:
• Een filmpje met het thema ‘Afghanistan’, een productie van Theo Uitenboogaard en Bob Fosko, bestaande uit
korte straatinterviews met mensen over de Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan.
• Een filmpje rond onrust in het onderwijs, een eigen productie met Jan Marijnissen die leraren interviewt.
• Een filmpje n.a.v. de ledendag in Walibi, een eigen productie met o.a. een speech van Jan Marijnissen.
Studiecentrum
In 2008 zijn er door het Studiecentrum van de SP 99 landelijke cursusbijeenkomsten georganiseerd waaraan in totaal
2.342 SP-leden hebben deelgenomen. Daarnaast werden er scholingen verzorgd in 92 afdelingen, 12 ledenwerkgroepen
en 8 afdelingen-in-oprichting. Aan de lokale scholingsbijeenkomsten deden in totaal 3.485 deelnemers mee. De groei
van het aantal scholingen en deelnemers is het gevolg van een uitdrukkelijke wens van het congres.
Lokale scholingen kunnen bestaan uit een serie bijeenkomsten Politieke Basisvorming, een serie
kennismakingsscholingen voor leden, één of meerdere bijeenkomsten Lokaal Actief en Actievoeren,
themabijeenkomsten over bijvoorbeeld volkshuisvesting of de sociale werkvoorziening, scholing over de koppeling van
actie en fractie, en over het oprichten van een afdeling.
Van de succesvolle SP-Universiteit werden drie zomeredities georganiseerd, met elk verschillende thema’s. Het
scholingsteam werkte ook in 2008 aan het ontwikkelen en verbeteren van scholingsmateriaal. Rondom het
beginselprogramma ‘Heel de Mens’ werd een lokale scholingscyclus ontwikkeld, waarbij 120 lokale
scholingsbegeleiders werden opgeleid. Zij begeleidden op basis van de door het Studiecentrum ontwikkelde instructie
deze cursusavonden in hun eigen en naburige afdelingen.
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Het Studiecentrum was ook betrokken bij eendaagse en weekendscholingen van ROOD, jong in de SP. Naast
scholingsinitiatieven van het Studiecentrum vonden er zowel op kader- als afdelingsniveau tal van scholingsinitiatieven
plaats. Er zijn in vijf regio’s kaderscholingen opgezet voor nieuw talent dat maandelijkse scholingsbijeenkomsten volgt.
In totaal zijn in 2008 meer dan 37 van dergelijke regionale cursusbijeenkomsten gehouden.
Parlementair werk Tweede Kamer
De Tweede Kamerfractie van de SP bestond in 2008 uit 25 Tweede Kamerleden. Tijdens het jaar vertrokken de SPTweede Kamerleden Rosita van Gijlswijk en Ron Abel. Zij werden vervangen door Farshad Bashir en Manja Smits.
Agnes Kant volgde in juli Jan Marijnissen op als fractievoorzitter. Marianne Langkamp nam de rol van fractiesecretaris
over van Agnes Kant.
De SP-Tweede Kamerfractie nam in 2008 deel aan nagenoeg alle debatten in de Tweede Kamer. Een aantal Tweede
Kamerleden was in 2008 voorzitter van een Kamercommissie. Jan de Wit was in 2008 voorzitter van de vaste
Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nathalie de Rooij was vice-voorzitter van de parlementaire
onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen. Agnes Kant was ondervoorzitter van de algemene commissie Jeugd en
Gezin, Harry van Bommel van de vaste Kamercommissie Europese Zaken. Arda Gerkens was lid van het Presidium en
ondervoorzitter van de Tweede Kamer.
De Kamerleden werden ondersteund door een team van 34 fractiemedewerkers. De medewerkers en Kamerleden van de
SP-Tweede Kamerfractie volgden verschillende scholingen. Zo werd er geschoold ten aanzien van het Kamerwerk, het
schrijven van artikelen en rapporten, het doen van onderzoek. Voor Kamerleden en fractiemedewerkers werd er een
cursus economie verzorgd door een hoogleraar economie. De Kamerleden werden geschoold in presentatie. Ook
volgden enkele medewerkers externe scholingen. Eind augustus vond het jaarlijkse fractieweekend plaats.
De SP-fractie heeft gedurende het jaar diverse stageplekken aangeboden. Er waren onder andere stages op de
beleidsterreinen zorg, werk en inkomen, en integratie. Ook heeft de SP-fractie een permanente stageplaats voor MBOscholieren. De SP-fractie is een erkend leerwerkbedrijf.
Hoogtepunten in verslagjaar
De SP is met 25 zetels een fractie die er in de Kamer en samenleving toe doet. Met gebruikmaking van verschillende
parlementaire instrumenten heeft de SP-fractie zelf diverse onderwerpen op de agenda gezet en invloed uitgeoefend op
het kabinetsbeleid. In het begin van 2008 diende Krista van Velzen samen met de PvdA een initiatiefwet in voor een
verbod op de pelsdierhouderij in Nederland. Agnes Kant bereidde een aantal initiatiefwetten voor ter reparatie van de
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thuiszorg. Arda Gerkens diende samen met het CDA een initiatiefwet in tegen het met forse winst doorverkopen van
toegangsbewijzen voor culturele en sportieve evenementen. En Sharon Gesthuizen diende samen met de SGP een
initiatiefwet in voor beperking van het aantal koopzondagen.
De fractie vroeg in debatten herhaaldelijk aandacht voor de problemen in de thuiszorg, de problemen rondom de
invoering van de OV-chipkaart, de ophokplicht in het voortgezet onderwijs, de problemen in de jeugdzorg, en stelde
keer op keer de marktwerking in de zorg, de bezuinigingen op de AWBZ en de kinderopvang, de liberalisering van de
postmarkt, de topsalarissen in de publieke sector, de versoepeling van het ontslagrecht, de armoede in ons land, de
filebelasting en het uitblijven van een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak aan de kaak.
De Algemene Politieke Beschouwingen vonden plaats op 17 en 18 september. Agnes Kant pleitte voor nieuwe
solidariteit en eerlijker delen. Aan de vooravond van de Algemene Politieke Beschouwingen presenteerde Agnes Kant
het nieuwe buurtenplan van de SP, ‘De buurt, de schaal van de toekomst’. In het derde kwartaal van 2008 brak de
kredietcrisis uit. Naar aanleiding van de kredietcrisis presenteerde de SP een 30-puntenplan voor de bestrijding van de
kredietcrisis en pleitte voor een nieuwe koers.
Activiteiten, informatie en communicatie
Via onder andere persberichten en de eigen media werd gedurende het hele jaar verslag gedaan aan burgers en de eigen
achterban van standpunten en activiteiten van de Kamerfractie. Kamerleden voerden via de SP-website discussie met
burgers op basis van door hen geformuleerde stellingen. Tevens werden er diverse opiniestukken geschreven. In de loop
van het jaar werd besloten om dagelijks een column van een Tweede Kamerlid op de website te plaatsen.
De Kamerleden trokken veelvuldig het land in om op werkbezoek te gaan, om zich te laten informeren door organisaties
en personen, met hen te discussiëren over mogelijkheden om politieke veranderingen te bewerkstelligen, en deel te
nemen aan acties en manifestaties.
Een aantal Kamerleden verrichtte ook internationale activiteiten. Zo nam Harry van Bommel deel aan vergaderingen van
de Parlementaire Assemblée van de NAVO en nam Henk van Gerven deel aan de Parlementaire Assemblée van de Raad
van Europa. Ewout Irrgang bezocht Oost-Afrika met de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken en Remi Poppe
bezocht Afghanistan met de vaste Kamercommissie Defensie.
Telefoon, brieven en e-mail speelden een belangrijke rol bij het communiceren met burgers en organisaties. Op
Prinsjesdag konden mensen via een speciale telefoonlijn (de Troontelefoon) bellen met de SP-Kamerleden om hun
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mening te geven over het kabinetsbeleid. Het nieuwe e-mailsysteem KANA werd in 2008 operationeel. Met dat systeem
is makkelijker na te gaan wie welke mails dient te beantwoorden en of deze afgehandeld zijn. Hiernaast haalden
medewerkers en Kamerleden informatie uit diverse kranten, tijdschriften, boeken en websites.
De fractie organiseerde regelmatig rondleidingen door het Kamergebouw voor belangstellenden van zowel binnen als
buiten de partij en ontving wekelijks groepen scholieren en studenten. In november ontving de fractie, met
ondersteunende diensten van de Tweede Kamer, 500 nieuwe leden van de SP in het Tweede Kamergebouw om hen
kennis te laten maken met de Kamerleden, het parlementaire werk en de standpunten van de SP.
Elke dinsdag vergaderde de Tweede Kamerfractie over de actualiteit, de parlementaire en politieke agenda en de
stemmingen. Ter ondersteuning van het parlementaire werk organiseerden de Kamerleden in 2008 diverse
bijeenkomsten met deskundigen, o.a. over de crisis in de rechtsstaat, onderwijs, jeugdbeleid en belastingen. De fractie
had twee vaste adviesgroepen op het gebied van onderwijs en jeugdbeleid.
De Kamerleden deden onderzoek en schreven nota’s, publicaties en rapporten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de
integratienota en de notitie ‘Brandhaard Aarde’ over internationaal beleid. Onderzoek werd o.a. gedaan op het gebied
van de ouderbijdragen in het onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdgezondheidszorg, incassokosten,
reïntegratiegelden, de sociale werkvoorziening, wachtgeldbelasting, asbest en de Glenn Mills School. De uitkomsten van
deze onderzoeken werden aangeboden aan het kabinet en maakten onderdeel uit van de beraadslaging in de Tweede
Kamer. In december vond de eerste SP-volksvertegenwoordigersdag plaats in Zwolle. De fractie legde verantwoording
af over haar werk en visie, o.a. door middel van de ZO-krant, een krant met informatie over het werk en de visie van de
SP-fractie, die drie tot vier keer per jaar verschijnt.
De SP viel in 2008 een aantal malen in de prijzen. Krista van Velzen werd kampioen dierenrechten, Hugo Polderman
werd uitgeroepen tot de Groenste Politicus van het jaar. Agnes Kant won de Fakkelprijs 2008 vanwege haar bijzondere
inzet voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De SP won opnieuw de coherentieprijs van de Evert Vermeer
Stichting.
Eerste Kamer
De Eerste Kamerfractie van de SP bestond in 2008 uit 11 leden. De SP leverde in 2008 (vice-) voorzitters van
verschillende commissies in de Eerste Kamer en de fractie is vertegenwoordigd in de interparlementaire assemblées van
de Raad van Europa, de NAVO, de OVSE en de Benelux.
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Hoogtepunten verslagjaar
Tijdens de algemene en financiële beschouwingen besteedde de Senaat veel aandacht aan de oorzaken en gevolgen van
de wereldwijde financiële en economische crisis. In reactie op het betoog van de SP bij de algemene beschouwingen in
oktober erkende minister-president Balkenende de noodzaak van een breed debat over de te volgen sociaaleconomische
koers, in het licht van de dramatische ontwikkelingen. De SP verwelkomde die toezegging bij monde van de SPfractievoorzitter in de Senaat Tiny Kox: ‘We hebben het nu over het einde van de hebzucht, het einde van de dominantie
van de almachtige markt, het einde van het kortetermijndenken. Welke koers we nu moeten gaan varen, daarover moeten
we met elkaar praten. Maar dat we vaststellen dat zo’n debat noodzakelijk is, is een grote stap vooruit.’
In de financiële beschouwingen vroeg de SP-fractie bij monde van senator Reuten om een spoedig parlementair
onderzoek naar de oorzaken van de crisis: ‘In ons bestel is de minister van Financiën eindverantwoordelijk voor het
toezicht en het parlement dient hem te controleren. Hoe onzalig was het idee om een belangrijk deel van de
verantwoordelijkheid te delegeren aan toezichthouders? Het resultaat lijkt nu te zijn dat iedereen als een Pilatus zijn
handen in onschuld kan wassen. Wie neemt nog de verantwoordelijkheid? Nog geen minister en nog geen
toezichthouder heeft zijn ontslag ingediend. Iedereen denkt: blijf zitten waar je zit en verroer je niet.’ Minister van
Financiën Bos zag de noodzaak voor een dergelijk parlementair onderzoek echter niet.
De Eerste Kamer ging in grote meerderheid akkoord met ratificatie van het Verdrag van Lissabon. De SP-fractie stemde
tegen. Het parlementaire ‘ja’ was volgens de fractie in flagrante strijd met het volkse ‘nee’, zoals dat bij het referendum
in 2005 gebleken was en door opiniepeilingen in 2008 werd bevestigd. Volgens de SP-fractie is het nu aangenomen
verdrag in lijn met de eerder afgewezen Europese Grondwet en de daaraan voorafgaande verdragen van Nice,
Amsterdam en Maastricht. Aldus Tiny Kox: ‘In Maastricht, in 1991, is de verkeerde weg gekozen. Sindsdien vertoont de
Europese Unie steeds meer trekken van een centralistische en marktfundamentalistische superstaat in wording. Dat is
iets wat onze bevolking niet wil. Europese samenwerking moet, maar dan om Europa socialer en democratischer te
maken.’
De Senaat verwierp een wetsvoorstel tot legalisering van gokken op internet. De SP-fractie hoorde tot de fervente
tegenstanders van het voorstel. De Eerste Kamer, daartoe opgeroepen door de SP-fractie, wees ook de Aanbestedingswet
af. De SP-fractie sprak van ‘een draak van een wet’, minister van Economische Zaken Van der Hoeven hield het erbij
dat de wet ‘geen schoonheidsprijs verdiende’. Die kreeg ze dan ook niet. De Eerste Kamer besloot, mede op
nadrukkelijk verzoek van de SP, behandeling van de Postwet, waar in verdere liberalisering wordt voorzien, gedurende
het hele jaar 2008 op te schorten.
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De Senaat stemde, met steun van de SP en met uiteindelijk één stem verschil, in met de eerste lezing van het
initiatiefwetsvoorstel-Halsema tot invoering van een beperkte rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet. Volgens
de SP-fractie is het voorstel een aanvulling en geen uitholling van de parlementaire democratie. Namens de hele Eerste
Kamer (minus de VVD) bekritiseerden woordvoerders van SP en PvdA de regering wegens het opzeggen van een
Europees verdrag zonder de Senaat de kans tot behandeling gegeven te hebben. Minister Donner erkende dat het kabinet
niet grondwettelijk gehandeld had en bood daarvoor de excuses van de regering aan.
In een door de SP aangevraagd interpellatiedebat stelde minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken dat de SP-regels
inzake de samenstelling van een kieslijst voor de Eerste Kamer niet in strijd met de Grondwet waren, zoals veel kranten
en de ministeriële website ten onrechte hadden beweerd. De minister bood haar excuses aan voor de onjuiste
berichtgeving door haar ministerie.
Veel aandacht besteedde de Eerste Kamer aan de behandeling van de Scheldeverdragen met België en meer specifiek
aan de mogelijke ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder. Onder aanvoering van de SP-fractie zegde minister
Verburg toe ‘voor 200 procent’ haar best te zullen doen de Belgen te overtuigen van de noodzaak van een alternatief.
Een door de minister aangestelde commissie-Nijpels zei echter later dat jaar, dat alternatief niet te kunnen vinden.
Volgens de SP heeft de commissie niet goed genoeg gekeken en zijn er wel degelijk alternatieven.
Een krappe meerderheid van de Senaat ging, tegen de wens van de SP, akkoord met de uiteindelijke regeling inzake de
gratis schoolboeken. De Europese aanbesteding ervan leidt volgens de SP-fractie tot onoverkomelijke bezwaren in het
onderwijsveld. De SP stelde voor de vergoeding voor de schoolboeken vooralsnog te regelen via een wijziging van de
Wet tegemoetkoming ouders in schoolkosten.
Tegen het einde van het jaar tekende zich in de Eerste Kamer een meerderheid af voor het mogelijk beginnen van een
parlementaire enquête naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak. Naast SP, PvdA, GroenLinks, D66 en
PvdD, sloot ook de VVD zich bij de voorstanders van een dergelijke procedure aan, nadat de regering een honderdtal
vragen uit de Senaat onvoldoende beantwoord had, terwijl ze daarvoor meer dan een half jaar de tijd gekregen had.
Nadat de Eerste Kamer ‘om’ was kondigde premier Balkenende de instelling aan van een speciale onderzoekscommissie
onder voorzitterschap van de voormalige president van de Hoge Raad, mr. Davids.
De Eerste Kamer gaf in het verslagjaar steun aan moties van de SP-fractie inzake beheerplannen voor Natura-2000gebieden en inzake het overnemen van personeel van oude vergunninghouders in de ambulancezorg. Moties over
tandartszorg voor illegalen en monitoring en evaluatie van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening werden na
Jaarrekening 2008 t.b.v. Partijraad SP
20 juni 2009

13
toezeggingen van de regering, aangehouden. Verder was de SP medeondertekenaar van een aantal door de Kamer
aangenomen moties, waaronder een oproep tot betere financiering van de Raad van Europa.
Europees Parlement
In 2008 bestond de SP-fractie in het Europese Parlement uit twee leden: Erik Meijer en Kartika Liotard. De SPvertegenwoordiging maakt deel uit van de GUE/NGL-fractie. Samen met de GUE/NGL heeft de SP de derde poging tot
verhoging van de maximumwerktijd en aantasting van het stakingsrecht weten te voorkomen. In Straatsburg vond in
december 2008 een grote demonstratie plaats; de SP was er bij.
Een van de successen was het aannemen van het SP-voorstel om het voedselveiligheidsbeleid drastisch om te gooien.
Niet de ‘vrije markt’ hoort centraal te staan maar bescherming van de consument tegen vreemde stoffen in eten en tegen
valse gezondheidsclaims en andere misleidende aanprijzingen.
Over het algemeen eiste de SP de afgelopen jaren vaak meer openheid binnen de EU over uiteenlopende zaken. De SP
publiceerde over de praktijken van lobbyisten en werkte mee met het aan de kaak stellen van geheime expertgroepen die
het EU-beleid beïnvloeden.
Wetenschappelijk Bureau
Het Wetenschappelijk Bureau van de SP doet onderzoek ten behoeve van de leden van de partij. Het bureau mengt zich
bovendien in maatschappelijke discussies. In 2008 publiceerden medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau
opinieartikelen, hielden zij lezingen en namen zij deel aan debatten. In dat jaar werden de volgende onderzoeken gedaan:
De buurt, de schaal van de toekomst
In september verscheen het rapport ‘De buurt, de schaal van de toekomst’. Hierin worden concrete voorstellen gedaan
om publieke diensten op het gebied van onderwijs en zorg, veiligheid en vervoer meer op de schaal van de buurt te
organiseren. Daardoor wordt de betrokkenheid van mensen bij hun directe omgeving groter en groeit de waardering voor
dat wat van ons allemaal is. Op basis van dit onderzoek hebben afdelingen van de SP specifieke plannen opgesteld voor
hun stad of dorp.
Gedeelde toekomst
In samenwerking met de Tweede Kamerfractie van de SP bracht het Wetenschappelijk Bureau in juni het rapport
‘Gedeelde toekomst. Voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie’ uit. In dit rapport wordt een analyse
gemaakt van 25 jaar integratiebeleid, worden de huidige problemen in het integratiedebat in kaart gebracht en concrete
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voorstellen gedaan voor de bestrijding van segregatie in onderwijs, wonen en werken. Dit rapport werd in de afdelingen
en op regioconferenties met de leden besproken en als visiestuk vastgesteld op de Partijraad.
Brandhaard Aarde
Eveneens in samenwerking met de Tweede Kamerfractie van de SP liet het Wetenschappelijk Bureau in december
‘Brandhaard aarde. Internationale machtsorde of internationale rechtsorde?’ verschijnen. In dit rapport worden de
contouren geschetst van een internationale samenwerking die niet is gebaseerd op politieke machtsstrijd, maar op een
internationale rechtsorde. Dit rapport werd in de afdelingen en op regioconferenties met de leden besproken en werd als
visiestuk vastgesteld op de Partijraad.
De GGZ ontwricht
In oktober verscheen het boek ‘De GGZ ontwricht. Een praktijkonderzoek naar de gevolgen van het nieuwe zorgstelsel
in de geestelijke gezondheidszorg’. Voor dit boek werd praktijkonderzoek gedaan onder ruim 5.000 medewerkers in de
geestelijke gezondheidszorg. Als vooronderzoek verscheen in juni het rapport ‘Chaos in de GGZ. Een onderzoek naar de
marktwerking in de GGZ’. De vermarkting leidt tot een verregaande verzakelijking en verschraling van de geestelijke
gezondheidszorg. Steeds meer personeel verlaat gedesillusioneerd het vak. Beide onderzoeken werden gedaan in
samenwerking met actiegroep Zorg Geen Markt.
Komt de bus wel zo?
In het kader van het meerjarige onderzoek naar de gevolgen van de vermarkting van publieke diensten verscheen in april
‘Komt de bus wel zo? Aanbesteding OV, een slecht idee’. In dit boek wordt een analyse gemaakt van de aanbestedingen
in het openbaar vervoer. Daarbij is gekeken naar de financiële gevolgen van het aanbesteden, maar vooral ook naar de
gevolgen voor reizigers en personeel. Er blijkt een flink verschil te bestaan tussen de financiële resultaten op papier en
de prestaties van busbedrijven in de praktijk.
Kansen voor alle kinderen?
In februari publiceerde het Wetenschappelijk Bureau in samenwerking met de Tweede Kamerfractie van de SP ‘Kansen
voor alle kinderen? Een onderzoek naar de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar’. Dit rapport maakt duidelijk dat de
jeugdgezondheidszorg in een crisis verkeert. De consultatiebureaus worden verwaarloosd: mensen die hier werken
krijgen steeds meer taken en de werkdruk wordt te hoog. Bovendien dreigt een tekort aan jeugdartsen. Dit onderzoek
vormt de basis voor een vervolgonderzoek naar de jeugdgezondheidszorg voor jongeren tussen 5 en 19 jaar.
Wmo in uitvoering
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In maart verscheen deel drie van ‘Wmo in uitvoering’. Dit derde verslag van een landelijk meldpunt complementeert het
onderzoek naar de praktische gevolgen van de invoering van de Wmo. Eerdere delen verschenen in februari en oktober
2007. Deze rapportage maakt duidelijk dat de problemen in de thuiszorg zeer urgent zijn. De vermarkting van de zorg
leidt ertoe dat niet langer de zorg centraal staat, maar de prijs. De bodem wordt opgezocht: de laagste tarieven, zo min
mogelijk uren, de goedkoopste hulp, ook waar dit niet kan.
Modern Socialisme
Het Partijcongres van 2007 heeft het Wetenschappelijk Bureau gevraagd meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling
van het socialisme in Nederland en de positie van de SP daarin. In ‘Modern Socialisme’ is aan deze oproep gehoor
gegeven. Duidelijk wordt dat socialisme vooral mensenwerk is en de strijd voor een betere wereld niet alleen in het
parlement, maar ook op straat, op het werk, in de buurt en met mensen over de grenzen heen moet worden gevoerd. Alle
leden van de partij hebben dit boekje toegestuurd gekregen.
Socialisten
Daarnaast verscheen het boek ‘Socialisten. Mensen achter de idealen’ waarin politici en wetenschappers schrijven over
socialisten uit het verleden die hen hebben geïnspireerd en die ons lessen kunnen leren voor de toekomst. De bijdragen
in dit boek weerspiegelen de veelkleurigheid van het socialisme in Nederland.

Uitgangspunten bij de jaarrekening 2008
Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving
Het doel van de jaarrekening is enerzijds een getrouw inzicht te verschaffen omtrent de bezittingen, de schulden, het
vermogen en het resultaat van de SP en anderzijds verantwoording af te leggen omtrent het gevoerde beheer. Behoudens
een stelselmatige toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ten aanzien van onderhavige
jaarrekening geen specifieke wettelijke bepalingen van toepassing. Het verslag is dan ook opgesteld volgens algemeen
gebruik, rekening houdende met het specifieke karakter van een politieke partij alsmede met de daaraan gestelde eisen
conform richtlijn 640 voor verslaggeving voor organisaties-zonder-winststreven.
Waarderingsgrondslagen
Alle goederen met een gebruiksduur van méér dan een jaar èn een aanschafwaarde vanaf € 2.500 zijn in de balans tot
uitdrukking gebracht. Deze worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Van de investeringen is de boekwaarde
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opgenomen onder ‘inventaris’ en wordt er overeenkomstig de verwachte gebruiksduur op afgeschreven. De panden zijn
opgenomen tegen historische kostprijs.
De obligaties worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde dan wel de beurskoers, als deze lager is. In principe worden de
kortlopende vorderingen en schulden gewaardeerd op nominale waarde. Indien hiervan wordt afgeweken, zal dit
expliciet in de toelichting op de balans worden vermeld.
De waarde van de promotieartikelen is in de balans opgenomen tegen aanschafwaarde. Daarnaast worden de voorraden
ten behoeve van de huisdrukkerij en overige kantoorartikelen niet in de balans tot uitdrukking gebracht.
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen ter bepaling van het resultaat
De baten en lasten worden tegen nominale waarde volgens het ‘matching-principe’ zoveel mogelijk toegerekend naar de
perioden waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn.
Winsten worden eerst verantwoord nadat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Onder ‘bijzonder resultaat’ zijn baten en
lasten opgenomen die niet onder de normale bedrijfsvoering vallen. Deze incidentele posten zijn onder bijzondere baten
en lasten opgenomen om vergelijking met voorgaande jaren te kunnen blijven maken.
Giften
Ingevolge artikel 18 van de Wet subsidiëring politieke partijen, dat ‘de openbaarmaking van giften aan de politieke
partij’ regelt, verklaren wij dat er in het jaar 2008 geen giften van € 4.500 of meer ontvangen zijn van het bedrijfsleven
of van maatschappelijke instellingen en organisaties. Het totaal aan giften van natuurlijke personen is verantwoord onder
de posten ‘contributies en donaties leden’ en ‘overige donaties’ dan wel onder ‘netto afdracht volksvertegenwoordigers’.
De ontvangen erfenis is verantwoord onder ‘bijzondere baten’.
Risicoparagraaf
Bij de vaststelling van de vorderingen op debiteuren zijn ten laste van het resultaat voorzieningen ter grootte van
€ 250.000 opgenomen met betrekking tot mogelijk niet meer in te vorderen bedragen bij debiteuren. Met de Tweede
Kamer is discussie over de vraag of kosten van activiteiten van de fractie dienstbaar zijn aan de werkzaamheden van de
Tweede Kamerfractie van de SP en op grond daarvan in de verantwoording van het budget mogen worden opgenomen.
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn deze kosten voorzichtigheidshalve buiten beschouwing gelaten. Indien na
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indiening van de verantwoording blijkt dat deze kosten alsnog passen binnen de regelgeving, dan zal de correctie
worden verwerkt in de jaarrekening 2009.
Resultaatbestemming
Het voordelig resultaat over het jaar 2008 van € 1.147.500 wordt als volgt verdeeld: € 1.000.000 wordt toegevoegd aan
het Verkiezingsfonds en de resterende € 147.500 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Reservering
Financiële ondersteuning fractie Tweede Kamer Conform opgave van de Stafdienst Financieel Economische Zaken
Tweede Kamer der Staten Generaal d.d. 26 februari 2009 is de reservering ultimo 2007 vastgesteld op € 1.611.000.
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Jaarrekening 2008

1.1 Balans

31-12-2008
€

31-12-2007
€

€

€

Activa

Materiële vaste activa
Gebouwen
Inventaris

1.401.000
213.900

1.506.300
229.500
1.614.900

1.735.800

Vlottende activa
Debiteuren
Overige vlottende activa

1.096.200
436.800

1.844.000
248.600
1.533.000

2.092.700

Liquide middelen
Kas
Giro/bank
Spaargelden

Totaal activa

2.800
2.051.500
5.594.500

1.200
656.400
3.343.600
7.648.800

4.001.200

10.796.700

7.829.700
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Jaarrekening 2008

1.1 Balans

31-12-2008
€

31-12-2007
€

€

€

Passiva

Eigen vermogen
Reserves

6.569.300

5.421.800

143.900

185.200

Voorzieningen
Voorzieningen

Vreemd vermogen kort
Crediteuren
Overige schulden korte termijn

Totaal passiva

469.000
3.614.500

328.400
1.894.300
4.083.500

2.222.700

10.796.700

7.829.700
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Jaarrekening 2008
Werkelijk 31-12-2008

Begroting 31-12-2008

Werkelijk 31-12-2007

1.2 Resultatenrekening
€

€

€

€

€

€

Baten
Netto afdracht volksvertegenwoordigers
Inkomsten uit dienstverlening fracties
Subsidies
Contributies en donaties
Overige baten
Totaal baten

4.141.800
140.800
3.926.100
1.079.600
183.500
9.471.800

44%
1%
41%
11%
2%
100%

3.874.900
351.800
6.103.300
1.086.500
156.000
11.572.500

33%
3%
53%
9%
1%
100%

3.803.900
136.500
4.048.200
1.110.000
190.700
9.289.300

41%
1%
44%
12%
2%
100%

Lasten
Vereniging
Afdelingen incl. dienstverlening fracties
Eerste en Tweede Kamerfractie
Scholing en informatie aan leden
Wetenschappelijk onderzoek
ROOD
Europese fractie
Verkiezingscampagnes
Totale lasten
EXPLOITATIERESULTAAT
Bijzondere baten en lasten
Financieringsresultaat
RESULTAAT VOOR RESERVERINGEN
Mutaties Verkiezingsfonds
Naar bestemmingsreserve Huisvesting
Overige reserveringen
RESULTAAT NA RESERVERINGEN

2.192.200
1.344.600
2.994.800
1.326.300
344.700
237.900
36.700
8.477.200
994.600

26%
16%
35%
16%
4%
3%
0%
0%
100%

1.379.100
1.364.000
2.894.600
1.409.300
461.600
261.000
264.500
-

6.600159.500

8.034.100
3.538.400
PM

1.147.500
1.000.000147.500

3.538.400
2.000.0001.000.000487.00051.400
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17%
17%
36%
18%
6%
3%
3%
0%
100%

1.702.500
1.316.800
1.554.500
1.094.700
328.600
206.700
235.100
1.018.500
7.457.400
1.831.900
296.00071.300
1.607.200
305.8001.000.000301.400

23%
18%
21%
15%
4%
3%
3%
14%
100%
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Behandeld door
drs. W.J.P.M van de Rijdt RA

Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben gecontroleerd of de verkorte geconsolideerde jaarrekening, zoals opgenomen op de pagina’s 18 tot en met 20
van dit jaarverslag van de Vereniging SP, de Stichting Beheer SP, de Stichting Personeel SP, de Stichting
Wetenschappelijk Bureau SP en de Stichting Studiecentrum SP te Rotterdam over 2007 op de juiste wijze is ontleend aan
de door ons gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2008 van de Socialistische partij. Bij die geconsolideerde
jaarrekening hebben wij op 5 juni 2009 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de vereniging
is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de
grondslagen zoals gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening 2008 van de Socialistische Partij. Het is onze
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte geconsolideerde jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte
jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening.Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel is de verkorte geconsolideerde jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste
wijze ontleend aan de jaarrekening.

Socialistische Partij
Vijverhofstraat 65
3032 SC ROTTERDAM

Toelichting
Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de
financiële positie en de resultaten van de vereniging en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de
verkorte geconsolideerde jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige geconsolideerde
jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 5 juni 2009 verstrekte goedkeurende
accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Eindhoven, 5 juni 2009
Deloitte Accountants B.V.
was getekend: drs. W.J.P.M. van de Rijdt RA
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