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VOORWOORD

Algemeen

Deze jaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening van de vereniging SP en een aantal aan de SP verbonden stichtingen: stichting 

Beheer, stichting Personeel, stichting Wetenschappelijk Bureau en stichting Studiecentrum.

Deze jaarrekening heeft betrekking op de financiële gegevens van de landelijke SP, de Tweede en Eerste Kamerfracties 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. Het 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 bankrekeningen van 

145 partijafdelingen bedroeg op 31 december 2012 € 812.962,-.

Vergelijkende cijfers en begroting

Voor het jaar 2012 wordt verantwoording afgelegd in relatie tot een door de Partijraad op 26 november 2011 vastgestelde begroting 

2012. 

Partijorganisatie

2012 was het jaar van de verhuizing van ons partijbureau van Rotterdam – waar we bijna veertig jaar aan de Vijverhofstraat 

gehuisvest waren – naar Amersfoort, waar we met het voltallig personeel  introkken in een grondig verbouwd pand dat vroeger de 

Rabobank was. De verhuizing ging gepaard met een officiële opening en verschillende ontvangsten en rondleidingen.

Politiek gezien was 2012 een bewogen jaar, met maar liefst twee congressen. Op 2 juni hield de SP in Breda het XVIII congres, 

waarop niet alleen elf leden voor het Partijbestuur werden gekozen, maar waar we ook het congresstuk en de resolutie ‘Eén voor 

Allen’ vastgesteld werden. Op 30 juni volgde het XIX SP-congres in Den Bosch. Dit congres stond geheel in het teken van de 

Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. Op dit congres werden zowel het verkiezingsprogramma ‘Nieuw Vertrouwen’ 

als de kandidatenlijst vastgesteld. Emile Roemer werd er unaniem gekozen als lijsttrekker van de SP. Tegen de achtergrond van 

buitengewoon gunstige peilingen gedurende het hele voorafgaande jaar en het grote aantal partijgenoten dat aan de 

verkiezingscampagne deelnam, viel het resultaat bij de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 tegen. Hoewel de SP niet 

verloor, was de uitslag van 15 zetels (bijna 10 procent van de stemmen) beneden de verwachtingen. VVD en PvdA – in de campagne 

elkaars grote tegenstrevers – maakten daags na de verkiezingen bekend dat zij samen een regering zouden vormen. Via een systeem 

van uitruil – ‘elkaar iets gunnen’ – kwam er snel een regering Rutte-Asscher, die met een draconisch bezuinigingspakket op de 

proppen kwam.
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De Tweede Kamerverkiezingen van 2012 kwamen onverwachts nadat de regering van VVD en CDA zich gedwongen had gezien om 

af te treden toen gedoogpartij PVV haar steun onthield aan een extra bezuinigingspakket waarmee het tekort onder de Brusselse 3-

procentsnorm moest blijven. Vlak voor die verkiezingen werd het zogenaamde ‘Lente-akkoord’ of ‘Kunduz-akkoord’ gesloten. VVD 

en CDA kregen bij die gelegenheid steun van het gelegenheidstrio van D66, GroenLinks en ChristenUnie bij het vaststellen van 

vergaande bezuinigingen voor 2013. In de maanden daarvoor vonden er omvangrijke protesten rond het Binnenhof plaats. Zo 

protesteerden meer dan tienduizend mensen op het Malieveld tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, vonden er massale 

acties tegen de afbraak van de (thuis-)zorg plaats, ageerden patiënten en gehandicapten tegen de plannen om het persoonsgebonden 

budget (PGB) af te schaffen en gingen studenten de straat op tegen de plannen om de studiefinanciering uit te kleden. Ook 

tienduizenden leerkrachten kwamen in actie.

2012 was het jaar waarin de FNV als grootste Nederlandse vakbeweging pogingen deed om de interne tegenstellingen te overwinnen 

door het kiezen van een nieuwe voorzitter en een nieuwe organisatiestructuur uit te werken. Het verhogen van de pensioenleeftijd 

bleef een kwestie die de vakbonden en het grote publiek verdeelde, maar die op steeds meer steun kon rekenen in politiek Den Haag. 

Internationaal gezien was 2012 het jaar waarin de Arabische Lente stokte en de bloedige burgeroorlog in Syrië escaleerde. De 

bemoeienis van de Europese Unie en de lidstaten bleef beperkt tot het diplomatieke vlak. De Verenigde Staten kondigde aan hun 

troepen uiterlijk 2014 te zullen terugtrekken uit Afghanistan. In dat land, waar Nederland door toedoen van D66 en GroenLinks 

agenten in Kunduz opleidt, laaide het geweld op. Internationaal groeiden de twijfels over de effectiviteit van de Westerse interventie.

Partijopbouw en ledenontwikkeling

2012 was alweer het derde jaar waarin SP-afdelingen en kaderleden zich inspanden om nieuwe werkgroepen en afdelingen op te 

zetten. In het kader van de campagne 'Op naar 200 afdelingen', die september 2010 van start ging, werden opnieuw tientallen 

werkgroepen opgezet. Zes afdelingen in oprichting kregen in 2012 de status van erkende afdeling: Voorschoten, Beuningen, 

Hoogezand-Sappemeer, Eemsmond, Ooststellingwerf en Echt-Susteren. Op 31 december 2012 hadden de afdelingen Zwijndrecht, 

Noordenveld, Noordoostpolder, Nuenen, Oldenzaal, Castricum, Westland, Zaltbommel en West Maas en Waal nog de status van 

afdeling in oprichting. Daarmee kwam het aantal lokale SP-afdelingen inclusief de afdelingen in oprichting eind 2012 uit op 161. Op 

een groot aantal plaatsen ontstonden nieuwe SP-werkgroepen die zich in potentie tot afdelingen kunnen ontwikkelen. Tevens zagen 

we dat juist op plekken waar nieuwe werkgroepen en afdelingen ontstaan, het activisme nieuwe impulsen kreeg. Op bijeenkomsten 

van de Partijraad en op speciale scholingsbijeenkomsten werd systematisch aandacht besteed aan de campagne ‘Op naar 200 

afdelingen’. 
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In 2012 vonden vijf bijeenkomsten van de Partijraad plaats, waar besluiten werden genomen over partijzaken en waar gasten van 

buiten de SP (Maarten van Rossem, Maurice de Hond, Henk van Os en Paul Kalma) een inleiding hielden. Zoals gebruikelijk vonden

er ook twee meningsvormende regioconferenties plaats. De regioconferentie in het voorjaar stond in het teken van de voorbereiding 

van het XVIII SP-congres over ‘Eén voor Allen’. Op de najaarsconferentie werd vooruit gekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen

van 2014 en werd gesproken over het belang van een goede voorbereiding daar op.

Ledenontwikkeling SP

Op 1 januari 2012 telde de partij 44.186 leden. In totaal schreven we gedurende het jaar 5.080 nieuwe leden in en 3.451 leden uit. Op 

31 december 2012 had de SP 45.815 leden. We boekten derhalve een bescheiden ledenwinst van 1.629 leden.

Acties en campagnes

In 2012 voerde de SP in het hele land actie tegen de bezuinigingen van het eerste en tweede kabinet-Rutte. Acties werden gevoerd 

tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de Wmo, het onderwijs, de thuiszorg en de schrijnende armoede onder kinderen. 

De kinderschoeninzamelactie ‘Kind van de rekening’ werd op 5 december afgesloten met enkele duizenden kinderschoenen op het 

Plein in Den Haag. Ze werden in ontvangst genomen door minister Asscher, die erkende dat er armoede onder kinderen heerst in 

Nederland. 

De eurocrisis duurde voort. Vooral in Zuid-Europa leidde die tot grote economische en maatschappelijke problemen. Zo nam de 

(jeugd-)werkloosheid in Griekenland, Spanje en andere Zuid-Europese landen sterk toe. Uitkeringen en pensioenen werden er gekort 

en publieke voorzieningen geprivatiseerd en afgeslankt. Ondanks de bezuinigingen en hulpprogramma’s (gefinancierd door 

belastinggeld uit Noord-Europa) ontwikkelde de financiële en economische crisis zich van kwaad tot erger. De maatregelen, gericht 

op het overeind houden van de euro, waren niet afdoende om tot echte oplossingen te komen. In essentie werden publieke middelen 

ingezet om de banken te redden, zonder dat er hervormingen van of versterkte controles op de financiële markten plaatsvonden en 

zonder perspectieven op economisch herstel in de zwaarst getroffen landen. Op enkele tientallen informatie- en discussie-avonden 

gingen bestuurs- en Kamerleden van de SP over dit thema met belangstellenden in gesprek. 

Tribune

In 2012 verscheen het ledenblad Tribune 11 keer. De omvang van het blad bedroeg standaard 32 pagina’s. Het extra dikke 

juli/augustus-nummer had 40 pagina's. Standaard werden er van elke editie iets meer dan 50 duizend nummers gedrukt. 
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Spanning

Ook het blad Spanning van het Wetenschappelijk Bureau van de SP verscheen 11 keer. Spanning combineert discussie en opinie met 

scholing en is bedoeld voor actieve kaderleden en andere geïnteresseerden. Themanummers waren onder andere gewijd aan: de 

economische crisis, de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van september, de kwetsbaren in onze samenleving en de 

democratisering van de economie. 

Overige publicaties

In 2012 kwam er één Ouderenkrant en één nummer van het blad Solidair uit. De Ouderenkrant ging vooral in op de gevolgen van het 

‘Kunduz-akkoord’ voor ouderen en de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012. Ook de uitgave van Solidair

was toegespitst op de verkiezingen. In 2012 verschenen er twee nieuwe uitgaven in de SPeciaal-reeks ('Europa in crisis' en 'PVV: 

gedogen tegen welke prijs?') en een ZO-krant – in een oplage van meer dan 1 miljoen – met daarin een interview met Ronald 

Koeman en Emile Roemer en de fabels van het gevallen kabinet. 

Internet

De websites van de SP hebben een centrale rol in de communicatie met onze achterban. Op sp.nl ontvingen we in 2012 1,7 miljoen 

bezoekers en werden er circa 26 miljoen pagina’s opgevraagd (een flinke toename ten opzichte van 2011, die grotendeels toe te 

schrijven is aan de verkiezingsdynamiek). Op de dag van de verkiezingen bezochten 116.000 geïnteresseerden de website van de SP. 

Voor alle sites van de SP is er gewerkt aan een verdere integratie met sociale media; Twitter, Facebook en het nieuwe platform 

Google plus.

Voor de afdelingen is er gewerkt aan een nieuw en eenvoudig te gebruiken beheersysteem op basis van het populaire open source 

programma.. Het webteam verzorgt hiervoor op regelmatige basis cursussen en biedt ondersteuning bij de overstap. Voor lokale 

hulpdienstmedwerkers is het online informatiepunt hulp.sp.nl opgezet.

Zendtijd voor politieke partijen

Bij de Publieke Omroep zijn in het kader van de Zendtijd Politieke Partijen in 2012 de volgende spots uitgezonden:

• 'Armoede werkt niet': een registratie van de gelijknamige door de SP eind 2012 georganiseerde manifestatie in de 

Brabanthallen, Den Bosch;

• 'Europa in drie minuten': in een animatie wordt in hoog tempo uitgelegd waar Europa vandaan komt en naartoe gaat, van 

Julius Caesar naar de eurocrisis;

• 'Voedselbank': Bob Fosko gaat met een pakket boodschappen van de voedselbank de straat op en vraagt mensen 'Kunt u hier 

een week van leven?';

• 'Doe mee': de SP-klassieker van Bob Fosko, in een speciale reggae-uitvoering, om leden te werven.
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Parlementair werk Tweede Kamer

Binnen het team van Tweede Kamerleden deed zich in 2012 één wijziging voor: Arnold Merkies trad na de verkiezingen aan als 

opvolger van Ewout Irrgang op de portefeuille financiën.Van de Kamerleden maken Renske Leijten, Ronald van Raak, Manja Smits 

en Paul Ulenbelt deel uit van het Partijbestuur. 

De SP-Tweede Kamerfractie nam in 2012 deel aan nagenoeg alle debatten in de Tweede Kamer. Een aantal Tweede Kamerleden was

tot aan de verkiezingen in september 2012 voorzitter van een Kamercommissie: Jan de Wit was voorzitter van de Parlementaire 

Enquêtecommissie Financieel Stelsel, Henk van Gerven was voorzitter van de commissie Rijksuitgaven, Harry van Bommel was 

ondervoorzitter van de commissie Europese Zaken en Paulus Jansen is ondervoorzitter van de commissie Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie. Ronald van Raak is lid van het presidium namens de SP-fractie. Sinds de verkiezingen van 12 september 

2012 zijn een aantal Tweede Kamerleden voorzitter van een Kamercommissie te weten: Paulus Jansen is voorzitter van de commissie

Infrastructuur en Milieu, Henk van Gerven is ondervoorzitter van de commissie Rijksuitgaven, verder bleef Jan de Wit voorzitter van 

de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel.

De Kamerleden werden in 2012 ondersteund door een team van 32,25 fte fractiemedewerkers. De meeste fractiemedewerkers houden

zich bezig met een specifiek beleidsterrein. De fractie kon voor haar werk een beroep doen op ondersteuning door de Partijraad, het 

Partijbestuur, de afdelingen, het Wetenschappelijk Bureau van de SP en de specifieke deskundigheid van individuele leden en 

comités. 

Hoogtepunten in het verslagjaar

Het resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen was vergelijkbaar met de verkiezingen in 2010: 15 Kamerzetels. Fractievoorzitter 

Emile Roemer zag geen heil in het perspectief van een VVD- en PvdA-kabinet en deed tijdens een debat over de 

coalitieonderhandelingen een alternatief voorstel. Hij riep op om eerst te kijken of een centrumlinkse coalitie van PvdA, SP, CDA en 

D66 mogelijk is. In het debat over de regeringsverklaring concludeerde Roemer dat Rutte op de grote ideologische punten geen 

afstand nam van het vorige kabinet. Hij stelde verder vast dat de VVD het beleid én de premier levert.

Met gebruikmaking van verschillende parlementaire instrumenten heeft de SP-fractie zelf diverse onderwerpen op de agenda gezet en

invloed uitgeoefend op het kabinetsbeleid. Zo diende Ronald van Raak samen met PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij 

voor de Dieren een initiatiefwet in ter bescherming van klokkenluiders. Jan de Wit diende samen met D66 een initiatiefwet in om het 

het verbod op godslastering in de wet te schrappen. Paul Ulenbelt lanceerde – samen met de PvdA – een initiatiefwet ‘Zekerheid voor
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flex’ om flexwerkers meer zekerheid te geven over hun toekomst en de valse concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beëindigen. Na 

de verkiezingen trok de PvdA echter haar handtekening onder het wetsvoorstel in. 

Farshad Bashir werkte samen met PvdA, D66 en GroenLinks en diende een initiatiefwetsvoorstel in die maakt dat de grote steden 

hun eigen gemeentelijke vervoersbedrijf kunnen behouden. Jasper van Dijk diende samen met de PvdA een initiatiefwet in tegen de 

langstudeerboete. In de Tweede Kamer was een ruime meerderheid tegen de boete, maar tijdens het debat bleken CDA, D66 en 

GroenLinks onder druk van Kunduz-coalitiegenoot VVD niet bereid mee te werken aan afschaffing van de boete. Na de verkiezingen

werd de boete alsnog geschrapt. Renske Leijten lanceerde een initiatiefwetsvoorstel voor een Compensatiefonds Medische Fouten. 

Een initiatiefwet om het fokken van nertsen om hun bont te verbieden van Henk van Gerven – ooit ingediend door Krista van Velzen 

– werd wet. Renske Leijten loodste haar initiatiefwetsvoorstel – eerder ingediend door Agnes Kant – door de Eerste Kamer. In dit 

wetsvoorstel worden gemeenten verplicht om een basistarief te hanteren bij de huishoudelijke verzorging. Daarmee komt een einde 

aan de concurrentie op prijs en komt de nadruk weer op kwaliteit te liggen. 

Kamerleden kwamen regelmatig met eigen plannen op hun terrein, zoals Kamerlid Nine Kooiman die dertien alternatieven lanceerde 

om geld te besparen in het gevangeniswezen en ook te zorgen voor een structurele aanpak van criminaliteit. Sadet Karabulut kwam 

met een initiatief om de stijgende jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Hiervoor diende zij een Actieplan Jeugdwerkloosheid in met 

voorstellen om jongeren te helpen bij het vinden van een baan, stage of opleiding. Ook presenteerde zij een rapport waarin de 

gevolgen van de invoering van de gezinsbijstand zichtbaar werden. Farshad Bashir onderzocht de kleine binnenvaart en kwam tot de 

conclusie dat de economische crisis ook daar hard heeft toegeslagen. Sharon Gesthuizen presenteerde de ICT-nota ‘Knooppunten en 

oplossingen’.

In de Kamer besteedde de fractie in debatten aandacht aan vele verschillende belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Zo vroeg de

fractie onder andere aandacht voor de sluiting van de sociale werkplaatsen, de kortingen op de dagbesteding en de thuiszorg, 

invoering van het passend onderwijs, maar ook voor de geldverslindende JSF en voor een vervroegde terugtrekking van de 

Nederlandse politietrainers uit Kunduz.

De Kamerleden trokken veelvuldig het land in om op werkbezoek te gaan, om deel te nemen aan acties en manifestaties en om zich te

laten informeren door organisaties en personen, en met hen te discussiëren over mogelijkheden om politieke veranderingen te 

bewerkstelligen. Emile Roemer, Jasper van Dijk en Manja Smits namen deel aan een grote onderwijsstaking tegen de bezuinigingen 

op het passend onderwijs. Protesten waar de SP aan deelnam of haar steun aan gaf waren onder andere gericht tegen misstanden in de

zorg en uitbuiting van medewerkers en tegen de afbraak van de sociale zekerheid. Paul Ulenbelt richtte een comité op om het 65plus-

gat te dichten. 
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Een aantal Kamerleden verrichtte ook internationale activiteiten. Zo bracht Harry van Bommel een werkbezoek aan Iraans 

Koerdistan. Kamerlid Sadet Karabulut bezocht sociale werkplaatsen en sociale ondernemingen in Duitsland. In maart brachten 

Kamerleden Harry van Bommel en Sadet Karabulut een werkbezoek gebracht aan Turkije, waar zij met mensenrechtenorganisaties, 

advocaten, vakbonden, politici en anderen over de recente ontwikkelingen in het land spraken. Vooral de onderdrukking van de 

Koerden kreeg de aandacht. In juni ontving Emile Roemer het Boliviaanse staatshoofd Evo Morales, die voor officieel bezoek in 

Nederland was. Emile Roemer bracht met de andere fractievoorzitters in januari 2012 een werkbezoek gebracht aan de Kunduz-

missie in Afghanistan.

In 2012 kwam er wederom een record aantal e-mails binnen op de fractie, te weten meer dan 60 duizend. De fractie organiseerde ook 

in 2012 regelmatig rondleidingen door het Kamergebouw voor belangstellenden van zowel binnen als buiten de partij en ontving 

bijna wekelijks groepen scholieren en studenten. SP-leden en andere geïnteresseerden bezochten op uitnodiging van de Tweede 

Kamerfractie van de SP de Tweede Kamer. Op 10 november ontving de fractie, met ondersteunende diensten van de Tweede Kamer, 

ruim 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.

Ter ondersteuning van het parlementaire werk organiseerden de Kamerleden in 2012 diverse bijeenkomsten met deskundigen. De 

fractie had verschillende adviesgroepen onder andere op het gebied van speciaal onderwijs, sociale zekerheid, politie, zorg en 

gevangeniswezen, reclassering en nazorg aan ex-gedetineerden. Deze adviesgroepen zijn deels voortgekomen uit onderzoek die de 

SP-fractie onder deze beroepsgroepen heeft gedaan. De contacten die daaraan zijn overgehouden fungeren regelmatig als klankbord 

voor de SP-fractie. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen Kamerleden met SP-volksvertegenwoordigers vanuit de Eerste

Kamer, provincies, gemeenten en het Europees Parlement. 

De Kamerleden deden onderzoek en schreven nota’s, publicaties en rapporten. Onder de noemer ‘Aan U het woord’ werden er 

nieuwe onderzoeken opgestart. Dit is een reeks van onderzoeken waarmee de fractie in 2009 was gestart. Dit soort onderzoeken 

vormen vaak de basis voor voorstellen die door Kamerleden in het debat worden ingebracht. De uitkomsten van deze onderzoeken en

plannen werden aangeboden aan het kabinet en maakten onderdeel uit van de beraadslaging in de Tweede Kamer.

De fractie legde verantwoording af over haar werk en visie, onder andere door middel van de zogeheten ZO-krant, met informatie 

over het werk en de visie van de SP-fractie.
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Parlementair werk Eerste Kamer 

Het jaar 2012 was een inspannend en enerverend jaar voor de Eerste Kamerfractie van de SP. De voortijdige verkiezingen voor de 

Tweede Kamer in september en de daarop volgende formatie en het aantreden van de regering Rutte-II, waarbij de regeringspartijen 

niet automatisch op een meerderheid in de Senaat kunnen rekenen, bepaalden voor een groot deel het politieke jaar voor de Eerste 

Kamerfractie. In 2012 bestond de Eerste Kamerfractie van de SP uit Tiny Kox, Tineke Slagter-Roukema, Geert Reuten, Bob Ruers, 

Eric Smaling, Tuur Elzinga, Arjan Vliegenthart en Nanneke Quik-Schuijt.

Hoogtepunten in het verslagjaar

Van november 2011 tot en met maart 2012 leidde SP-senator Tiny Kox de waarnemingsmissies namens de Raad van Europa bij de 

parlements- en presidentsverkiezingen in Rusland. In zijn rapportages leverde hij scherpe kritiek op de gang van zaken maar wees 

ook op een aantal verbeteringen in de wet- en regelgeving. De rapportages werden zowel in Straatsburg door de Parlementaire 

Assemblee als in Moskou door de voorzitter van de Doema geaccordeerd. 

In maart debatteerde de Eerste Kamer over de initiatiefwetten van Agnes Kant, nu verdedigd door SP-Tweede Kamerlid Renske 

Leijten, over de thuiszorg. In april werden de eerste twee voorstellen aangenomen, waardoor er een einde kwam aan de gedwongen 

marktwerking in de thuiszorg. 

In mei verwierp de Eerste Kamer een voorgestelde wijziging van de Wet personenvervoer vanwege de daarin verplichte aanbesteding

van het openbaar vervoer in de drie grote steden. SP-senator Eric Smaling bepleitte per motie uitstel voor Amsterdam. Na 

toezeggingen van minister Schultz kon hij zijn motie intrekken. 

In juni nam de Eerste Kamer een motie van SP-senator Arjan Vliegenthart aan, waarin werd gevraagd om inzicht in de gang van 

zaken bij de slacht in de grootschalige industriële vleesproductie en om betere bescherming van het dierenwelzijn.

Net voor het zomerreces, in juli 2012, besloot de Eerste Kamer tot de verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens de SP-Eerste 

Kamerfractie was de besluitvorming zowel in de Tweede als Eerste Kamer onnodig gehaast verlopen. Het wetsvoorstel werd 

desalniettemin aangenomen. Volgens de SP-Eerste Kamerfractie had het er alle schijn van dat de regering hoe dan ook voor de 

verkiezingen van 12 september een politiek feit wilde creëren. 

In oktober presenteerde de parlementaire onderzoekscommissie onder voorzitterschap van de ChristenUnie-senator Roel Kuiper haar 

onderzoek naar de politieke besluitvorming rond privatisering en verzelfstandiging, dat mede door de SP in 2011 was geëntameerd. 

SP-senator Arjan Vliegenthart trad op als ondervoorzitter van de commissie. De commissie velde een hard oordeel: het heeft de 
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afgelopen dertig jaar ontbroken aan een samenhangende visie op rijksoverheid en publiek belang bij het privatiserings- en 

verzelfstandigingsbeleid. De Eerste Kamer nam de conclusies en de aanbevelingen van de commissie in haar geheel over.

Op de laatste dag voor het Kerstreces dwong een bijna unanieme Eerste Kamer minister Blok van Wonen zijn voorstel over invoering

van een verhuurdersheffing vooralsnog aan te houden en eerst met betere plannen te komen. Eerder in het jaar had de Senaat al 

behandeling van de Wet huurverhoging naar inkomen opgeschort in afwachting van nadere plannen.

Parlementair werk Europees Parlement 

In 2012 besteedde de Europese SP-fractie veel aandacht aan interne marktzaken, sociaal- en financieel-economisch beleid en 

transparantie. Ook werd regelmatig aandacht besteed aan verspilling, variërend van de veel te riante arbeidsvoorwaarden voor EU-

ambtenaren tot de vergoedingen die Europarlementariërs zelf opstrijken, veelal zelfs zonder daar verantwoording over te hoeven 

afleggen.

Belangrijke successen konden worden geboekt bij de onderhandelingen over de nieuwe aanbestedingsrichtlijn. Het laagste-

prijscriterium zal in de toekomst niet langer verplicht zijn. In plaats daarvan kan de aanbestedende overheid kiezen voor het 

‘economisch meest voordelige aanbod’. Op het gebied van de interne markt konden ook voor het MKB belangrijke resultaten worden

binnengehaald. Zo is onder grote druk van de Europese fractie voor het eerst sprake van een MKB-test na de stemming over de vele 

honderden amendementen op de wetsvoorstellen naar aanleiding van aanbesteding en concessieverlening.

Veel moeilijker is het om als Europese fractie invloed te krijgen op grote thema’s als de ontwikkelingen rondom de eurozone en het 

economisch bestuur. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door beperkte bevoegdheden van het Europees Parlement op dit gebied. 

Tegelijkertijd blijkt tijdens de discussies die hierover in het parlement worden gevoerd, dat de grote fracties (christen- en sociaal-

democraten, liberalen en de groenen) alleen maar meer bevoegdheden en geld naar Brussel willen halen. Bij stemming over een 

oproep tot een federaal Europa bleek een overgrote meerderheid van het Europees Parlement vóór te zijn. Dit toont aan hoe groot de 

kloof is tussen de meerderheid in het parlement en de burgers in Europa die in overgrote meerderheid een federaal Europa niet zien 

zitten.

Scholingsteam (Studiecentrum)

In 2012 verzorgde het scholingsteam van de SP 647 lokale scholingsbijeenkomsten met 6.175 deelnemers in 94 afdelingen, 44 

ledenwerkgroepen en 12 afdelingen in oprichting. De lokale scholingen stonden vooral in het teken van de campagne 'Op naar 200 

afdelingen' en de cursussen 'Politieke Basisvorming' en 'Heel de Mens', maar omvatten ook kennismakingsscholingen voor leden 

en/of de scholingen 'Lokaal Actief' en 'Afdelingsorganisatie' voor lokale bestuursleden.  
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In 2012 zijn er 106 landelijke cursusbijeenkomsten georganiseerd met in totaal 2.972 deelnemers. In de zomer werden drie edities 

van de SP-Zomeruniversiteit georganiseerd voor 150 talentvolle, actieve leden uit de afdelingen. Daarin stonden de ideologie van de 

SP en haar bewezen uitgangspunten en werkmethoden centraal. 

Onder de landelijke scholingen vallen ook de regionale kaderscholingsbijeenkomsten, die in 6 regio's (Friesland, Noord-Holland 

Zuid, Utrecht, Utrecht Zuid, Gelderland A en Gelderland B) werden georganiseerd. In totaal werden 28 regionale bijeenkomsten 

gehouden, met een groepsgrootte variërend van 8 tot 29 deelnemers. Deze cursusgroepen staan onder begeleiding van een lid van het 

scholingsteam. 

Voor talentvolle leden kent de SP de kaderopleiding 'Groep van 30'. Het is een intensieve opleiding waarbij 30 cursisten diverse 

aspecten van het politieke werk leren kennen. In 2012 heeft een groep haar opleiding afgerond, is een tiende groep gestart en vonden 

er voor andere groepen meerdere maandelijkse bijeenkomsten plaats. 

Vanwege de cursusfaciliteiten in het nieuwe partijbureau De Moed in Amersfoort, dat in april 2012 in gebruik is genomen, werd 

vanaf mei een substantieel aantal landelijke scholingen op die centrale locatie gehouden. 

Wetenschappelijk Bureau

Het Wetenschappelijk Bureau van de SP deed ook in 2012 onderzoek ten behoeve van de leden van de partij. Leden van het bureau 

mengden zich in maatschappelijke discussies, werkten mee aan interne discussienota’s, verzorgden scholingen voor leden, gaven 

ondersteuning aan SP-volksvertegenwoordigers en schreven artikelen voor verschillende tijdschriften.

Het afgelopen jaar heeft het Wetenschappelijk Bureau een aantal onderzoeken gedaan onder diverse beroepsgroepen. In 2012 werden

onderzoeken gestart naar arbeidsomstandigheden onder boeren, verloskundigen en onderwijzend personeel in het MBO. 

In 2012 deed het Wetenschappelijk Bureau naast het volgen van bestaande conflicten en wapenwedlopen (kernwapens, raketschild en

wapenhandel) ook onderzoek naar zich snel ontwikkelende nieuwe vormen van oorlog. Er werd speciale aandacht geschonken aan de

gevolgen van sancties voor de burgerbevolking van landen die worden getroffen.

In 2011 is het Wetenschappelijk Bureau een onderzoek gestart naar welke hervormingen noodzakelijk zijn om de samenhang in de 

samenleving en de georganiseerde solidariteit van de verzorgingsstaat ook voor de komende decennia te waarborgen. In 2012 is dit 

Verkorte jaarrekening 2012 t.b.v. Partijraad SP 22 juni 2013                                                                                                                             12



onderzoek voorgezet. Daarbij heeft met name de analyse van de huidige Europese crisis centraal gestaan. Dit heeft – onder meer – 

geleid tot twee publicaties, ‘De Minotaurus aan banden’ en ‘Europa in crisis’. 

In februari en september publiceerde het Wetenschappelijk Bureau in de Speciaal-reeks het boekje 'PVV: Gedogen tot welke prijs?', 

dat gaat over het stemgedrag van de PVV in de Tweede Kamer en hoe zich dit verhoudt tot het verkiezingsprogramma van deze 

partij. 

ROOD

Ledenontwikkeling

Op 31 december 2012 had ROOD 2.059 leden. In 2012 boekte ROOD een ledenwinst van 115 leden (5,92%).

Bestuur

Op de ledenvergadering van 20 mei is een nieuw landelijk bestuur gekozen, bestaande uit Lieke Smits (voorzitter), Mathijs ten 

Broeke, Michelle Foolen, Mark Lievisse Adriaanse en Marc Smits. Michelle Foolen werd in november vervangen door Eduard van 

Scheltinga.

Lokale ROOD-groepen

In 2012 is hard gewerkt om het aantal actieve ROOD-groepen uit te breiden. Binnen 31 SP-afdelingen was er  in 2012 sprake van een

actieve groep ROOD-leden. In totaal gingen 46 SP-afdelingen aan de slag met de ‘Kleur je afdeling ROOD’-campagne.  Het ROOD-

bestuur begeleidde de bestaande en nieuwe groepen intensief.. Door de lokale ROOD-groepen worden  acties ondernomen voor en 

door jongeren.. Het ROOD-bestuur organiseerde lokale scholingen die aansloten op de behoeften van ROOD-groepen.

De in 2011 gelanceerde campagne ‘Kleur je afdeling ROOD’ werd in 2012 door het ROOD-bestuur voortgezet. SP-afdelingen die in 

het kader van deze campagne hebben aangegeven een ROOD-groep te willen oprichten, zijn intensief begeleid door het ROOD-

bestuur

Acties en activiteiten

Met allerlei acties behartigt ROOD de belangen van jongeren in de maatschappij. Zo voerde ROOD in 2012 volop actie tegen de 

voorgenomen bezuinigingen in het hoger onderwijs. Op 20 maart gingen in Nijmegen honderden studenten de straat op: de 

demonstratie was georganiseerd door #studierecht, een samenwerking tussen ROOD Nijmegen, de Jonge Socialisten, DWARS en de 

Nijmeegse studentenvakbond AKKU. Vanaf het moment dat bekend werd dat de nieuwe VVD-PvdA-regering van plan was de 
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studiefinanciering af te schaffen, trokken ROOD-groepen uit het hele land naar middelbare scholen om scholieren met hun 

toekomstige studieschuld op de foto te zetten. 

In maart trapte ROOD voor de achtste keer de ‘Huisjesmelker van het Jaar’-verkiezing af. De oneervolle prijs werd uitgereikt aan 

Nijmeegse huisbaas Emmy van der Tol. Samen met ROOD wisten de huurders concrete verbeteringen – zoals reparaties – af te 

dwingen bij hun huisbaas.

Ook heeft ROOD in 2012 diverse acties van andere organisaties ondersteund. Zo namen ROOD-leden op 17 maart deel aan een 

demonstratie tegen megastallen en de bio-industrie. Op 22 augustus was ROOD aanwezig bij een demonstratie tegen het verhogen 

van de eigen bijdrage voor het volgen van de artsenopleiding. Op 3 september ondertekende ROOD een manifest van Expreszo, de 

jongerenorganisatie van het COC, waarin stelling werd genomen tegen discriminatie van homo-jongeren. Ook was ROOD op 6 

september aanwezig bij de manifestatie voor een kinderpardon in Den Haag, georganiseerd door Defence for Children. 

Natuurlijk nam ROOD ook deel aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. In  mei verspreidde ROOD een poster met de

tekst ‘Het kabinet is gevallen. Kan ons land eindelijk weer opstaan.’ Met de ijskar van de SP toerde ROOD in de zomer langs plekken

en evenementen waar veel jongeren kwamen, zoals introductiemarkten van scholen en universiteiten en muziekfestivals.

Bijeenkomsten en scholing 

ROOD heeft in 2012 twee landelijke ledenbijeenkomsten met tussen de 80 en 90 jongeren Daarnaast vonden er acht bijeenkomsten 

voor de contactpersonen van lokale ROOD-groepen plaats.  

Om de leden zo goed mogelijk te scholen heeft ROOD in 2012 een discussieavond over jongeren en de vergrijzing, een ‘Meet & 

Greet’ met Emile Roemer, een scholing over activisme, een bijeenkomst in het kader van de campagne ‘Kleur je afdeling ROOD’, 

een basisscholing, een kaderscholing en een zomerschool georganiseerd. 
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Jaarrekening 2012

 

1.1 Balans 31-12-2012 31-12-2011

€ € € €

Activa

Materiële vaste activa

Gebouwen       6.496.796       5.856.300 

Inventaris          668.070          226.982 

      7.164.900       6.083.300 

Vlottende activa

Debiteuren          478.191          421.000 

Overige vlottende activa          305.244          308.800 

         783.400          729.800 

Liquide middelen

Kas                 988              1.500 

Giro/bank            96.613          225.200 

Spaargelden       1.763.770       5.032.900 

      1.861.400       5.259.600 

Totaal activa 9.809.700 12.072.700
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Jaarrekening 2012

1.1 Balans 31-12-2012 31-12-2011

 €  €  €  € 

Passiva

Eigen vermogen

Reserves 6.560.000 7.039.600

Voorzieningen

Voorzieningen 168.900 84.000

Vreemd vermogen lang

Hypothecaire leningen 1.400.000 1.400.000

Vreemd vermogen kort

Crediteuren 210.092 371.700

Overige schulden korte termijn 1.470.666 3.177.400

      1.680.800 3.549.100

Totaal passiva 9.809.700  12.072.700
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Jaarrekening 2012 Begroting 2012 Jaarrekening 2011

1.2  Resultatenrekening    

 €  €  €  €  €  € 

Baten

Netto afdracht volksvertegenwoordigers       3.318.100 40%       3.514.900 42%       3.251.100 43%

Inkomsten uit dienstverlening fracties            47.300 1%            30.000 0%            91.200 0%

Subsidies       3.702.500 45%       3.668.100 44%       3.662.900 45%

Contributies en donaties       1.108.000 13%       1.054.700 13%          959.000 11%

         114.700 1%            91.600 1%          175.300 2%

Totaal baten       8.290.600 100%       8.359.300 100%       8.139.500 100%

Lasten

Vereniging       1.276.500 14%       1.238.800 16%       1.318.900 17%

Afdelingen incl. dienstverlening fracties       1.537.400 17%       1.537.100 20%       1.287.500 16%

Eerste en Tweede Kamerfractie       1.968.400 22%       1.971.900 25%       1.757.300 22%

Scholing en informatie aan leden        1.577.400 18%       1.766.500 23%       1.365.900 17%

Wetenschappelijk onderzoek          321.400 4%          340.200 4%          346.100 4%

ROOD          146.900 2%          150.200 2%          136.400 2%

Verkiezingscampagnes       1.589.300 18%                      - 0%          836.300 11%

Overige campagnes          491.600 6%          802.300 10%          781.200 10%

Totale lasten       8.908.900 100%       7.807.000 100%       7.829.600 100%

EXPLOITATIERESULTAAT          618.300-          552.300          309.900 

Bijzondere baten en lasten            69.500                      -          175.800-

Financieringsresultaat            69.200                      -          117.600 

RESULTAAT VOOR RESERVERINGEN          479.600-          552.300          251.700 

Mutaties verkiezingsfonds       1.089.300          500.000-          163.700-

RESULTAAT TE RESERVEREN          609.700               52.300               88.000 

Overige baten/huuropbrengsten Stg Beheer SP



Uitgangspunten bij de jaarrekening 2012

Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving

Het doel van de jaarrekening is enerzijds een getrouw inzicht te verschaffenomtrent de bezittingen, de schulden, het vermogen en het 

resultaat van de SP en anderzijds verantwoording af te leggen omtrent het gevoerde financiële beheer. Deze verkorte jaarrekening is 

identiek aan de volledige jaarrekening behoudens de specificaties van balans en resultatenrekening alsmede de daarop betrekking 

hebbende toelichtingen. Het doel van de verkorte jaarrekening is om op een compacte en overzichtelijke wijze een beeld te geven van

de jaarcijfers en is als volgt tot stand gekomen: de oorspronkelijke balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening uit 

de geconsolideerde jaarrekening. 

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 net zoals de gebouwen van de SP gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs. Van de investeringen is de 

boekwaarde opgenomen onder ‘inventaris’ en wordt er overeenkomstig de verwachte technische gebruiksduur op afgeschreven. De 

panden zijn opgenomen tegen historische kostprijs.  

De aandelen 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 verkoopwaarde. Daarnaast worden de voorraden ten behoeve 

van de kantoorartikelen niet in de balans tot uitdrukking gebracht. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.
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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 2012 geen giften van € 4.537,80 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’. 

Risicoparagraaf

Op het moment van het vaststellen van de jaarrekening waren er geen bijzondere financiële risico's aanwezig.

Resultaatbestemming: 

Het bestuur stelt voor om het voordelig resultaat van € 609.700 over het jaar 2012 toe te voegen aan het verkiezingsfonds. 

Reservering

Financiële ondersteuning fractie Tweede Kamer

Conform opgave van de Stafdienst Financieel Economische Zaken Tweede Kamer der Staten Generaal d.d. 22 maart 2013 is de 

reservering ultimo 2011 vastgesteld op € 2.062.000. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van de Socialistische Partij te Amersfoort

Bijgesloten samengevatte geconsolideerde jaarrekening, bestaande uit de geconsolideerde balans per 31 december 2012 en de 

geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2012, zijn ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de 

Socialistische Partij per 31 december 2012. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die geconsolideerde jaarrekening in 

onze controleverklaring van 22 juni 2012. 

De samengevatte geconsolideerde jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. Het kennisnemen van de samengevatte geconsolideerde jaarrekening kan 

derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de Socialistische 

Partij.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening in 

overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte geconsolideerde jaarrekening op basis van onze 

werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om 

te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Oordeel

Naar ons oordeel is de samengevatte geconsolideerde jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de 

gecontroleerde jaarrekening van de Socialistische Partij per 31 december 2012 en in overeenstemming de grondslagen zoals 

beschreven in de toelichting.

Eindhoven, 22 juni 2012

Deloitte Accountants BV

Was getekend: drs W.J.P.M. van de Rijdt RA
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