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Jaarverslag 2015 

Voorwoord 

Deze jaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening van de vereniging SP en een aantal aan de SP verbonden stichtingen: stichting 
Beheer SP, stichting Personeel SP, stichting Wetenschappelijk Bureau SP, stichting Studiecentrum SP en de vereniging ROOD. De 
statutaire vestigingsplaats van de vereniging SP en de aan de SP verbonden stichtingen is Rotterdam. De vereniging stelt zich ten 
doel het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland, een maatschappij waarin de menselijke waardigheid, de 
gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen. 

Het partijbestuur bestond in 2015 uit: 
— de voorzitter en de algemeen secretaris, die rechtstreeks door het congres gekozen zijn; 
-- negen algemeen bestuursleden, rechtstreeks gekozen door het congres; 
— twintig regiovertegenwoordigers/leden partijbestuur, door de regioconferenties gekozen; 
— de SP-fractievoorzitters in de Tweede en Eerste Kamer en het Europees Parlement. 

Hierbij moet aangetekend worden dat er op 28 november op het XXI congres in Maarssen een nieuw partijbestuur gekozen is. De 
belangrijkste veranderingen zijn de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter -te weten Ron Meyer- en een uitbreiding van het aantal 
algemeen bestuursleden van negen naar elf. 

Het dagelijks bestuur werd tot eind november 2015 gevormd door Jan Marijnissen (voorzitter), Hans van Heijningen (algemeen 
secretaris), Emile Roemer, Rosita van Gijlswijk (penningmeester), Vincent Mulder en Renske Leijten (die halverwege het jaar 
terugtrad). Het partijbestuur van de SP koos op haar eerste zitting na het congres een nieuw dagelijks bestuur, bestaande uit: Ron 
Meyer (voorzitter), Hans van Heijningen (algemeen secretaris), Emile Roemer, Rosita van Gijlswijk (penningmeester), Vincent 
Mulder, Pim Siegers en I,ieke Smits. 
Conform statutaire bepalingen, heeft de Partijraad van januari 2016 de verkiezing van de partijbestuursleden en het dagelijks bestuur 
bekrachtigd. 
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Deze jaarrekening heeft betrekking op de financiële gegevens van de landelijke SP, de Tweede en Eerste Kamerfracties en de aan de 
landelijke partij 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. Alle afdelingsbesturen leggen jaarlijks verantwoording af over de financiële positie van hun lokale afdeling aan de 
ledenvergadering en rapporteren hierover jaarlijks aan het partijbestuur. Het gezamenlijke saldo van de bankrekeningen van 161 
partijafdelingen bedroeg op 31 december 2015E 939.590,= 

Hieronder volgt een overzicht van de overige in de jaarrekening 2015 geconsolideerde verenigingen en stichtingen: 

Statutaire naam 	: Stichting Beheer Socialistiese Partij 
Statutaire zetel 	: Rotterdam 
Doelstelling 	: Het beheren en onderhouden van alle roerende en onroerende goederen in eigendom toebehorende aan 

de Socialistiese Partij 
Bestuurders 	: Bob Ruers (voorzitter), Jules Iding en Rosita van Gijlswijk 

Per 22 januari 2016 is Vincent Mulder toegetreden en Rosita van Gijlswijk uitgetreden 

Statutaire naam 	: Stichting Personeel Socialistiese Partij 
Statutaire zetel 	: Rotterdam 
Doelstel ling 	: Het metterdaad ondersteunen van het wetenschappelijke en propagandistiese werk van de Socialistiese 

Partij en van de aan de Socialistiese Partij aanverwante en geliëerde organisaties 
Bestuurders 	: Bob Ruers (voorzitter), Jules Iding en Rosita van Gijlswijk 

Per 22 januari 2016 is Vincent Mulder toegetreden en Rosita van Gijlswijk uitgetreden 

Statutaire naam 	: Stichting Wetenschappelijk Bureau SP 
Statutaire zetel 	: Rotterdam 
Doelstelling 	: Het verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van de Socialistische Partij 
Bestuurders 	: Ronald van Raak (voorzitter), Rosita van Gijlswijk (penningmeester) en Vincent Mulder (secretaris) 
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Statutaire naam 	: Stichting Studiecentrum SP 
Statutaire zetel 	: Rotterdam 
Doelstelling 	: 1let ten behoeve van de Socialistische Partij houden van politieke vormings- en scholingsactiviteiten, 

en is daartoe door de Socialistische Partij als zodanig aangewezen 
Bestuurders 	: Jan de Wit (voorzitter), Rosita van Gij lswijk (penningmeester) en Arjan Vliegenthart (secretaris) 

Statutaire naam 	: ROOD, jongeren in de SP 
Statutaire zetel 	: Rotterdam 
Doelstelling 	: Jongeren te betrekken bij het het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland, een 

maatschappij waarin de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit 
tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen, het streven naar meer bekendheid onder jongeren van de 
Socialistische Partij en zich inzetten om jongeren die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed 
van de SP een eigen plek te bieden om daarmee aan de slag te gaan 

Bestuurders 	: Merel Stoop (voorzitter), Eduard van Scheltinga (secretaris), Tom Roozen, Lisa de Leeuw en David 
Schreuders. 

Voor het jaar 2015 wordt verantwoording afgelegd in relatie tot de door de partijraad op 22 november 2014 vastgestelde begroting 
2015. 
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Politieke ontwikkelingen 

Partijorganisatie 

Leden en afdelingen 
Op 1 januari 2016 telde de partij 41.708 leden tegenover 42.678 leden op 1 januari 2015. In totaal schreven we 2.345 nieuwe leden in 
en 3.315 leden uit. Derhalve daalde het ledental met 970 leden. 
In 2015 kreeg de SP er twee nieuwe afdelingen bij, te weten de SP-afdelingen Ede en Landsmeer. Daarmee kwam het aantal lokale 
SP-afdelingen inclusief afdelingen in oprichting eind december 2015 op 161. Daarnaast zijn er circa 35 SP-werkgroepen in 
ontwikkeling. 

Congres 
Op 28 november 2015 kozen 900 afgevaardigden op het XXI partijcongres in Maarssen een nieuwe partijvoorzitter, de algemeen 
secretaris en elf algemeen bestuursleden. Vanuit de media was er veel belangstelling voor de verkiezing voor het 
partijvoorzitterschap. Ron Meyer kwam als winnaar uit de bus. Daarnaast nam het congres een flink aantal besluiten die ertoe moeten 
leiden dat de SP de komende jaren qua ledental, het aantal afdelingen en het activisme versterkt wordt. De uitvoering van deze 
besluiten wordt gezien als een voorwaarde om de invloed van de SP binnen de Nederlandse samenleving te versterken. 

De regioconferenties in het voos aar van 2015 stonden in het teken van de evaluatie van de verkiezingscampagne voor Provinciale 
Staten en de regioconferenties van oktober stonden in het teken van de voorbereiding van het XXI congres. 

Verkiezingen 
In maart 2015 vonden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. De SP voerde campagne onder het motto 'Reken af!' en boekte 
een verkiezingswinst (van 10,1 naar 11,6 procent van de stemmen). Alleen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland boekte de SP 
geen zetelwinst. . Het aantal SP-Statenleden groeide van 56 naar 70. De verkiezingswinst vormde de basis voor een doorbraak op 
bestuurlijk vlak. Het aantal provincies waar de SP in het bestuur kwam steeg van twee (Zuid-Holland en Brabant) naar zes 
(Groningen, Friesland, Flevoland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg). In Noord-Brabant en Limburg neemt de SP met twee 
gedeputeerden deel aan het college van Gedeputeerde Staten, in de overige provincies met één. 
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Volksvertegenwoordigers 
Op 31 december 2015 had de SP 443 SP-raadsleden zitting in 123 gemeenten en 47 wethouders in 41 colleges van Burgemeester en 
Wethouders. Daarnaast had de SP 22 leden in bestuurs- en gebiedscommissies in (Amsterdam, en Rotterdam), waaronder 2 
respectievelijk 5 dagelijks bestuurders in bestuurscommissies in Amsterdam en 5 (vice-) voorzitters in Rotterdam. Eind 2015 telde de 
SP 70 Statenleden (afkomstig uit alle 12 provincies) en 8 gedeputeerden in 6 colleges van Gedeputeerde Staten. In het nationaal 
parlement wordt de SP vertegenwoordigd door 15 Tweede Kamerleden en 9 senatoren (Eerste Kamerleden). In het Europees 
Parlement heeft de SP 2 vertegenwoordigers. 

Campagnes en acties 
In 2015 besteedde de SP langdurig aandacht aan de campagne tegen de afbraak van de thuiszorg en de 'Er is genoeg voor iedereen'-
campagne. In het kader van de FNV-volkspetitie tegen bezuinigingen in de zorg werden in het hele land een miljoen handtekeningen 
opgehaald door vakbondsactivisten en sympathisanten. Alleen al door SP-afdelingen werden er in het voorjaar meer dan 65.000 
handtekeningen op straat opgehaald. Op 12 september werden in Amsterdam een demonstratie en manifestatie gehouden waar zo'n 
15.000 mensen aan deelnamen. Daarnaast voerden FNV'ers en SP'ers in tal van plaatsen acties tegen de afbraak van de thuiszorg door 
gemeenten die niet bereid of niet in staat waren om de door de regering doorgevoerde bezuinigingen te compenseren en de thuiszorg 
op peil te houden. 

In het kader van de 'Er is genoeg voor iedereen'-campagne heeft de SP een kaderkrant uitgebracht om haar actieve leden te 
informeren, te stimuleren en te scholen. Vanuit afdelingen is er gewerkt met een brochure, is er huis aan huis gewerkt met 
kraskaarten en zijn er in een beperkt aantal steden huis-aan-huis-gesprekken gevoerd over de voordelen van het invoeren van een 
mi Ijonairsbelasting. 

Andere, minder prominente maar wel langer lopende initiatieven waaraan door tientallen SP-afdelingen is deelgenomen, zijn de 
'Huur te duur'-campagne tegen huurverhogingen en de verhuurdersheffing en de campagne 'Stop werken zonder loon'. Ook rond het 
verzet tegen het dreigende vrijhandelsverdrag MP heeft de SP een rol van betekenis gespeeld. Naast een scholingskrant voor actieve 
leden, publicaties in Spanning en Tribune, een filmpje met Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, avonden in afdelingen rond dit thema 
en kleine plaatselijke protesten, heeft de SP-mobilisatie bijgedragen aan de demonstratie in Amsterdam van 10 oktober waar 7.000 
mensen aan deelnamen. Tot slot hebben gemeenteraadsfracties van de SP in een tiental plaatsen voorstellen ingediend of ondersteund 
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om tot TTIP-vrije gemeenten te komen. 

Op meer incidenteel vlak zijn SP-afdelingen betrokken geweest bij acties vanuit de FNV om het personeel van V&D te motiveren om 
geen loon in te leveren in ruil voor het behoud van banen, de maandenlange cao-acties van politie, brandweer en kleinmetaal, de 
'kleine klassen'-strijd en de demonstratie voor het onderwijs en de manifestatie 'SOS voor SW' tegen de afbraak van de sociale 
werkvoorziening. 

Vanzelfsprekend heeft de SP in 2015 de nodige aandacht besteed aan internationale ontwikkelingen. Zo heeft Tweede Kamerlid 
Harry van Bommel in samenspraak met lokale afdelingen op tientallen plaatsen drukbezochte avonden georganiseerd over de 
opkomst van de IS en het terreur van de IS en de oorlog in het Midden-Oosten, met tussen de 30 en meer dan 100 aanwezigen per 
avond. Verder is de SP -op landelijk en afdelingsniveau- betrokken geweest bij meerdere plaatselijke protesten tegen de 
staatsrepressie in Turkije en de onderdrukking van de Koerden in dat land. Rond Griekenland en het referendum hebben soortgelijke 
initiatieven plaatsgevonden. Ook heeft de SP op bescheiden schaal opgeroepen om het initiatief tot een Oekraïne-referendum van het 
Burgercomité EU te ondersteunen. Tot slot, onze partij heeft ook deelgenomen aan de Klimaatparade die eind november op initiatief 
van Milieudefensie plaatsvond. ROOD steunde de Young & United-initiatieven gericht op het afschaffen van het 
minimumjeugdloon. ROOD heeft een bijdrage geleverd aan het ophalen van 100.000 handtekeningen en aan de manifestatie 
georganiseerd door Young & United. 

Nieuwe initiatieven 
In de tweede helft van 2014 startte de campagne 'Er is genoeg voor iedereen', die zich richt op het *overdragen van kennis over 
inkomens- en vermogensverschillen in ons land en op het creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak voor een eerlijker 
verdeling. Thema's die in dit kader aan de orde kwamen zijn ons voorstel voor een miljonairsbelasting, het aanpakken van 
belastingontwijking en -ontduiking en het nieuwe belastingstelsel. 

In ons partijkantoor De Moed in Amersfoort vonden in 2015 twee edities plaats van `Theater De Moed'. Ook vonden er debatten 
plaats over thema's als het vrijhandelsakkoord TTIP, de toekomst van de volkshuisvesting, 'Red de Wetenschap' en 'Nederland 
pretpark voor het grootkapitaal'. In het kader van 'SP & vakbond' vonden er twee bijeenkomst plaats, waarbij onderwerpen als cao-
acties, initiatieven tegen de afbraak van de thuiszorg, de pensioenproblematiek en de strijd tegen het minimumjeugdloon aan de orde 
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kwamen. 

Op 31 mei werd er een SP-ledendag in Burgers Zoo gehouden. Zo'n 3.000 aanwezigen namen deel aan een dag vol politiek, muziek, 
cabaret, een bezoek aan het dierenpark, gesprekken met Kamerleden en toespraken van Jan Marijnissen en Emile Roemer. 

In november vond in de Tweede Kamer de jaarlijkse nieuwe SP-ledendag plaats, waarbij zo'n 450 leden aanwezig waren. 

Tribune en overige publicaties 
Het ledenblad Tribune verscheen in 2015 11 keer in een gemiddelde oplage van 45.000 exemplaren. 
Ook het blad Spanning van het Wetenschappelijk Bureau van de SP verscheen 11 keer, in een oplage van 4.200 exemplaren. Het 
Wetenschappelijk Bureau deed onderzoek onder leerkrachten in het speciaal onderwijs en deed daarover verslag in een 'Aan het 
woord'-rapport. Er werden één Ouderenkrant (ZO+) en één ZO-krant uitgebracht . 

Internet 
De websites van de SP spelen een centrale rol in de communicatie met onze achterban. Op WWW.SP.nI  ontvingen we in 2015 
1.140.394 bezoeken en werden er 4.064.156 pagina's opgevraagd. In 2015 werkte het SP-webteam aan de vernieuwing van SPnet, 
een website voor leden van de partij. 

Zendtijd voor politieke partijen 
Bij de Publieke Omroep zijn in het kader van de Zendtijd voor Politieke Partijen in 2015 verschillende spots uitgezonden. De spots 
hadden betrekking op het thema 'Reken af -in het kader van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen en 'Er is genoeg 
voor iedereen', over inkomens- en vermogensverschillen en de gevolgen daarvan. 
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Parlementair werk 

Tweede Kamer 

De SP-Tweede Kamerfractie controleert de regering, onderzoekt de gevolgen van het beleid en formuleert eigen voorstellen en 
alternatieven. De 15 Kamerleden en gemiddeld 33,5 fractiemedewerkers hebben veel contact met de mensen die de fractie dagelijks 
benaderen en met mensen die beschikken over speciale kennis of die veel ervaring hebben op de werkvloer. Daarnaast organiseren de 
Kamerleden acties en ondersteunen zij acties van anderen, zowel binnen als buiten de partij. De fractie kon voor haar werk 
vanzelfsprekend een beroep doen op ondersteuning door de Partijraad, het Partijbestuur, afdelingen en het Wetenschappelijk Bureau 
van de partij. 

Hoogtepunten in het verslagjaar: Initiatiefnota's en initiatiefwetten 
Kamerleden kunnen zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld in de vorm van initiatiefnota's en initiatiefwetten. De SP heeft in 2015 over 
verschillende onderwerpen een groot aantal initiatieven genomen. De SP-Tweede Kamerfractie presenteerde nota's over 
democratisering van de universiteit, een betere toepassing van de Wmo, betaalbare huren voor iedereen, tegen de groeiende 
ongelijkheid, over opvang en terugkeer van vluchtelingen, over het kinderpardon, over duurzaam bankieren, over het centraal 
aandeelhoudersregister, tegen nieuwe megastallen, voor extensieve melkveehouders, voor meer koeien in de wei en voor een beter 
gebruik van wandel- en fietspaden. 
Tweede Kamerlid Michiel van Nispen trof in 2015 voorbereidingen voor een wet voor meer bewegingsonderwijs. Tjitske Siderius 
maakte een wet voor kleine klassen in het basisonderwijs. Jasper van Dijk lanceerde een wet om dure doorverkoop van tickets te 
voorkomen en was mede-indiener van een wet tegen ontslag van homoseksuele leraren. Eric Smaling bereidde een wet voor tegen de 
splitsing van energiebedrijven. Nine Kooiman was mede-indiener van een wet voor de aanpak van gedwongen prostitutie. Sadet 
Karabulut diende een wet in voor een verdringingstoets. De wet tegen acquisitiefraude van Sharon Gesthuizen werd aangenomen. De 
wet Huis voor klokkenluiders van Ronald van Raak werd in de Eerste Kamer behandeld, waarop een novelle volgde. 

Onderzoeken 
Tweede Kamerleden en medewerkers doen voortdurend onderzoek naar de gevolgen van het beleid, door werkbezoeken af te leggen 
en door onderzoeken te doen onder mensen op de werkvloer. Door al die informatie van onderop is de fractie in staat om concrete 
voorstellen te doen om het beleid bij te stellen en alternatieven voor een betere politiek te formuleren 
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In het kader van de rapportenserie 'Aan het woord' heeft de Tweede Kamerfractie, in samenwerking met SP Alternatieve 
Rekenkamer/Wetenschappelijk Bureau (SPark/WB) de rapporten 'De huisarts aan het woord', 'De GGZ aan het woord', 'De 
verpleeghuiszorg aan het woord', 'Het speciaal onderwijs aan het woord' en 'De ambulancemedewerkers aan het woord' 
gepresenteerd. Ook heeft de Tweede Kamerfractie een grootschalige enquête gehouden onder politieagenten bij wijze van 
inwérkprogramma voor de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. 

Verder werd onderzoek gedaan naar graaiers aan de top, onder meer in de thuiszorg, de jeugdzorg, het middelbaar beroepsonderwijs 
en de woningcorporaties. Ook werden onderzoeken gedaan naar en voorstellen gedaan voor de bestrijding van armoede, een 
onderzoek naar de situatie bij de recherche en naar de gevolgen van de decentralisaties voor de zorg en voor de lokale democratie. 

Daarnaast deden we onder meer onderzoek naar de 'vrijwillige' ouderbijdrage in het onderwijs, naar de maffia op de Antillen, naar 
de kosten van het Koninklijk Huis, naar de gevolgen van de aardbevingen in Groningen, naar de mogelijkheid om postbezorgers in 
vaste dienst te nemen en de invoering van een nationale zorgverzekering. Daarnaast deed de Tweede Kamerfractie voorstellen voor 
een miljonairsbelasting en vermogenswinstbelasting en voor het verkleinen van de inkomensverschillen in ons land. 

Acties 
Kamerleden steunden de acties van studenten voor meer inspraak en democratie, de acties van agenten voor een betere cao, acties om 
bezuinigingen op de rechtsbijstand tegen te houden en acties van ambulancemedewerkers. 

Mede dankzij acties van SP-Kamerleden zijn de balies van het Juridisch Loket opengebleven en kan de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken blijven bestaan. Samen met de partij hebben Kamerleden acties georganiseerd en 
ondersteund rondom de 'Huur te duur'-campagne, meegeholpen met de massaal bezochte FNV-demonstratie 'Red de Zorg' , 
meegestreden met thuiszorgmedewerkers en acties georganiseerd tegen TTIP en tegen Uber-taxi's. Sadet Karabulut heeft meegedaan 
aan een internationaal onderzoek naar mensenrechten in Oost-Turkije. Paul Ulenbelt dwong bij de regering een onderzoek af naar een 
minimumloon voor internationale chauffeurs. 

Scholing en debatten 
Tweede Kamerleden hebben ook in 2015 scholingen gegeven in lokale SP-afdelingen, onder meer over de thuiszorg, jeugdzorg en 
over de toekomst van 'links'. 
Daarnaast namen Tweede Kamerleden vaak deel aan debatten, binnen en buiten de partij. Ook organiseerden zij zelf debatten, met 
specialisten van buiten. Zo organiseerde Renske Leijten een symposium over de vraag hoe we een zorg kunnen krijgen die 
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toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. 

Commissies 
De Tweede Kamerfractie doet veel onderzoek, maar SP-Kamerleden nemen ook deel aan onderzoeken van de Tweede Kamer. 
Ronald van Raak is voorzitter van een commissie die onderzoek doet naar het functioneren van parlementaire enquêtes. Henk van 
Gerven was een van de Kamerleden in de parlementaire enquête over de Fyra. Arnold Merkjes maakte deel uit van een commissie die 
onderzoek deed naar het 'breed welvaartsbegrip'. Michiel van Nispen nam deel aan de commissie die onderzoek deed naar het lekken 
uit de commissie Stiekem. 

Boeken 
Emile Roemer schreef het boek Het kan wel, waarin hij laat zien hoe mensen nationaal én internationaal een socialere samenleving 
mogelijk maken. Naar aanleiding van dit boek maakte Roemer een tour door het hele land. Ronald van Raak schreef het boek Op 
zoek naar ons, waarin hij door de ogen van klassieke filosofen kijkt naar de politiek van nu. Harry van Bommel schreef het boek 
Surinamers in de polder, waarin Surinamers vertellen over hun komst naar en leven in Nederland. 

Eerste Kamer 

Op dinsdag 26 mei 2015 werd de nieuwe Eerste Kamer gekozen door de Provinciale Staten. De SP kreeg er begin juni een 
vertegenwoordiger in de Eerste Kamer bij en steeg van 8 naar 9 zetels. 

De leden Tineke Slagter-Roukema, Nanneke Quik-Schuijt, Geert Reuten en Erik Meijer namen afscheid van de Eerste Kamer. De 
volgende leden deden hun intrede in de Eerste Kamerfractie: Anneke Wezel, Bastiaan van Apeldoorn, Meta Meijer, Hans-Martin 
Don en Frank Kohler. Tezamen met de zittende leden Tiny Kox, Tuur Elzinga, Arda Gerkens en Bob Ruers vormen zij de nieuwe 
Eerste Kamerfractie. 

Hoogtepunten in het verslagjaar 
In 2015 werden in totaal drie wetsvoorstellen door de Senaat verworpen. Het kabinet-Rutte II besloot één voorstel in te trekken en er 
werden vier novelles aangenomen, teneinde aanname van het oorspronkelijke wetsvoorstel alsnog mogelijk te maken. Veel 
voorstellen werden na behandeling in de betreffende Senaatscommissies als hamerstuk afgedaan. De meeste voorstellen kregen 
goedkeuring van de kant van de SP-fractie. In een beperkt aantal gevallen werd door de fractie 'aantekening' gevraagd tegen het 
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voorstel. 

Een beperkt aantal wetsvoorstellen was uiterst omstreden en voorwerp van intensieve beoordeling door de Senaat. Daarbij was extra 
problematisch dat de regeringscoalitie van VVD en PvdA in de eerste helft van het jaar slechts op steun van 30 van de 75 senatoren 
kon rekenen. In de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer vanaf juni 2015 was het aandeel van de coalitie nog verder verlaagd, 
tot 21 van de 75. Het creëren van gelegenheidscoalities is daarom nog belangrijker geworden dan in de vorige zittingsperiode. 
Daarbij werden afspraken in de Tweede Kamer gemaakt over te verlenen steun in de Eerste Kamer. De SP-fracties in de Eerste en 
Tweede Kamer hebben niet meegedaan aan dergelijke afspraken, omdat de betreffende wetsvoorstellen strijdig waren met wezenlijke 
opvattingen van de SP en er geen acceptabel compromis met de regering mogelijk bleek. 

De SP-Eerste Kamerfractie stemde tegen de Wet taaleis WWB, omdat het symboolwetgeving betreft die niet helpt om het doel -het 
verkrijgen van een betere vaardigheid van de Nederlandse taal- dichterbij te brengen. In april stond de Senaat stil bij de 
ontwikkelingen op Europees niveau in de Algemene Europese Beschouwingen. De SP ging tijdens deze beschouwingen in op het 
democratische tekort van de Unie, belastingontwijking en de handelsverdragen TTIP en TiSa. 

De fractie stemde tegen de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd, omdat deze wet de lasten van extra 
bijstandsuitkeringen door verdringing negeert. Het voorstel pakt slecht uit voor 1,5 miljoen 65-plussers en voor werklozen die door 
dit voorstel minder snel aan een baan komen. Ook stemde de fractie tegen het voorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, 
omdat de regering geen goed beeld kan geven van de verdringingseffecten op de arbeidsmarkt. 

Tijdens de Algemene Beschouwingen in het najaar, besteedde de SP aandacht aan het gebrek aan resultaat van het kabinet-Rutte II. 
De werkloosheid is hoger geworden, de duur hardnekkiger, het aantal vaste banen lager, er kwamen meer fiexbanen, de publieke 
sector werd kleiner en tot slot werden de verschillen tussen arm en rijk groter. De Kamer nam een gezamenlijke motie van SP en 
CDA aan, waarin meer geld werd gevraagd voor de rechtspraak, de politie, het openbaar ministerie, de reclassering, het Nederlands 
Forensisch Instituut en de toegang tot recht en rechtshulp. 

Tijdens de financiële beschouwingen besteedde de SP aandacht aan ongelijkheid, het risico van een nieuwe financiële crisis en de 
crisis in Griekenland. Een SP-motie over de bestrijding van kinderarmoede werd tot nader orde aangehouden. Eind 2015 werd de 
Elektriciteits- en gaswet in de Eerste Kamer afgestemd, omdat minister Kamp weigerde een met brede steun aangenomen motie van 
SP en CDA uit te voeren. In de motie wordt de minister gevraagd de splitsing van de Nederlandse energiebedrijven uit te stellen tot 
het moment waarop Nederland daartoe verplicht wordt door EU-wetgeving. Daarnaast werd in eind 2015 de novelle op het 
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Belastingplan behandeld. De SP stemde tegen, omdat de minimumeis van de SP niet vervuld werd: mensen met lage inkomens 
zouden niet evenredig meedelen in de lastenverlichting. 

In het verslagjaar maakten Tiny Kox (fractievoorzitter van Unitair Links) en Tuur Elzinga deel uit van de Parlementaire Assemblee 
van de Raad van Europa. Ook leidde Kox de verkiezingswaarnemingsmissie van de Assemblee in Turkije en bracht hij 
werkbezoeken aan onder meer Oekraïne en Rusland. Tuur Elzinga schreef voor de Assemblee een rapport over de OESO. 

Europees Parlement 

In 2015 zette de Eurofractie van de SP haar werkzaamheden voort op het gebied van de prioritaire thema's handel en interne markt. 
Andere aandachtsgebieden betroffen: de lobbyisten in Brussel, tegengaan van verspilling, asiel en migratie, strafrecht en milieu. 
Te midden van de veelheid aan onderwerpen probeerde de Eurofractie focus te houden. Het team, dat bestaat uit de twee 
Europarlementariërs en tien medewerkers, kan vanwege de enorme hoeveelheid onderwerpen niet op elk thema actief zijn en richt 
zich -in overleg met de SP-Tweede Kamerfractie- bijvoorbeeld minder op technische financieel-economische onderwerpen. 

Hoogtepunten in hei verslagjaar 
De Europese fractie heeft in 2015 de strijd tegen de nieuwe generatie handels- en investeringsovereenkomsten geïntensiveerd. Naast 
de ontwerpverdragen met de VS (TTIP) en Canada (CETA), is er ook een verdrag over het dienstenverkeer in de maak (TiSA), 
waaraan tientallen landen meedoen. Dit verdrag kan leiden tot meer marktwerking bij publieke diensten. Terwijl TTIP bij het publiek 
bekend is geworden, geldt dat nog niet voor CETA en TiSA. Daarom blijft de Europese fractie ook de onderhandelingen over deze 
verdragen goed volgen en levert zij veel informatiemateriaal aan de SP-fractie in de Tweede Kamer en aan de SP als geheel. Met 
NGO's wordt samengewerkt om, zodra de onderhandelingen over een van deze verdragen helemaal zijn afgerond en de Nederlandse 
regering de noodzakelijke goedkeuringswetgeving aan de Tweede Kamer voorlegt, klaar te zijn voor de organisatie van een 
referendum. Waarschijnlijk zal het verdrag met Canada het eerste afgerond zijn. 

Op het gebied van de interne markt ging veel aandacht uit naar aankopen via internet, de zogenaamde digitale interne markt. De 
Europese fractie heeft zich er met succes sterk voor gemaakt dat lokale winkels met een website niet gedwongen zullen worden 
overal in de Europese Unie hun producten te moeten leveren, wat oorspronkelijk wel het plan van de Europese Commissie was. Ook 
de bescherming van privacy op internet was voor de Eurofractie een speerpunt, zowel met betrekking tot de verzameling van 'big 
data' door bedrijven als Google als met betrekking tot toegang tot persoonlijke gegevens door overheidsinstellingen. 
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De vergroting van transparantie over de activiteiten van de duizenden lobbyisten in Brussel bleef ook in 2015 een belangrijke 
prioriteit. Hoe duidelijker het wordt hoeveel invloed lobbyisten van de grote bedrijven in Brussel hebben, hoe beter de strijd tegen het 
daarmee samenhangende neoliberale beleid van de Europese Unie kan worden gevoerd. Met name op het gebied van de 900 
adviesgroepen van de Europese Commissie kon de druk worden opgevoerd, om het overwicht van vertegenwoordigers van grote 
bedrijven verder terug te brengen. 

De Europese fractie heeft samen met de SP-Tweede Kamerfractie gewerkt aan een oplossingsrichting voor de vluchtelingencrisis. In 
dat kader bood Dennis de Jong aan de bevoegde Eurocommissaris, Frans Timmermans, een plan aan voor Europese asielcentra in de 
EU dichtbij de buitengrenzen. 

De Klimaatconferentie in Parijs werd door de Europese fractie bijgewoond en daarbij werd vooral de invloed van lobbyisten van de 
producenten van fossiele brandstof aan de kaak gesteld. 

De contacten met de lokale afdelingen van de SP werden in 2015 verstevigd. Zo namen de Europarlementariërs deel aan een reeks 
Europa- en TTIP-avonden die lokale SP- afdelingen organiseerden. Ook werd een groep van 150 SP'ers in het Europees Parlement 
ontvangen. Met de Tweede Kamerfractie werd een serie van eveneens zeer geslaagde bezoeken van onze Kamerleden aan Brussel 
georganiseerd. 

Scholingsteam (Studiecentrum) 

In 2015 verzorgde het scholingsteam van de SP 614 lokale scholingsbijeenkomsten met 6.797 deelnemers uit 120 afdelingen, 20 
ledenwerkgroepen of 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. 

In 2015 zijn er 85 landelijke cursusbijeenkomsten georganiseerd met in totaal 2.044 deelnemers. Als centrale plek in het land 
fimgeert ons partijbureau De Moed als de locatie waar de meeste scholingen worden georganiseerd. In de zomer werden in het 
Brabantse Biezenmortel drie edities van de SP-Zomeruniversiteit georganiseerd voor 115 talentvolle, actieve leden uit de afdelingen. 
Daarin stonden de ideologie van de SP en haar bewezen uitgangspunten en werkmethoden centraal. 
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Onder de landelijke scholingen vallen ook de regionale kaderscholingsbijeenkomsten, die in zes regio's (Friesland, Groningen, Zuid-
Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Noord- Holland) werden georganiseerd voor regionale talentvolle actieve leden. In totaal 
werden 26 regionale bijeenkomsten gehouden, met telkens 15 á 25 deelnemers. Deze cursusgroepen werden begeleid door een lid van 
het scholingsteam. 

Voor talentvolle leden kent de SP de kaderopleiding 'Groep van 30'. Het is een intensieve tweejaarlijkse opleiding waarbij de 30 
cursisten diverse aspecten van het politieke werk leren kennen. In 2015 startte de dertiende groep en rondde de twaalfde groep in 
december haar maandelijkse activiteiten af met 20 'afgestudeerden'. 

De jaarlijkse kaderscholingsweekenden vonden dit jaar opnieuw in Steenwijk plaats, waar fractievoorzitters, afdelingsvoorzitters en 
organisatiesecretarissen van alle afdelingen voor werden uitgenodigd. Tijdens het weekend werd ingegaan op het thema oorlog en 
vluchtelingen, het versterken van de afdelingsorganisatie en het belang van het uitbrengen van een jaarkrant door lokale afdelingen. 
Ook vond er een kennismaking met SP-prominenten plaats. Bij die weekenden waren ook de wethouders aanwezig. In totaal namen 
330 mensen deel aan deze kaderscholingsweekenden. 

SP Alternatieve Rekenkainer/Wetensehappelijk Bureau (Spark/WB) 

SPark/WB is een denktank voor het socialisme in Nederland en deed ook in 2015 onderzoek ten behoeve van de leden van de partij. 
Ook in 2015 werd in het maandblad Spanning verslag gedaan van eigen onderzoek, actuele discussies gevoerd en kwamen denkers 
en doeners van binnen en buiten de partij aan het woord. Medewerkers van SPark/WB mengen zich in maatschappelijke discussies, 
werkten mee aan interne discussienota's, verzorgden scholingen voor leden, gaven ondersteuning aan SP-volksvertegenwoordigers 
en schreven opiniërende artikelen voor verschillende tijdschriften. 

Het afgelopen jaar heeft SPark/WB de Tweede Kamerfractie intensief ondersteund bij een aantal onderzoeken onder diverse 
beroepsgroepen en over specifieke onderwerpen. In 2015 verscheen het onderzoek 'Het speciaal onderwijs aan het woord', waaraan 
ruim 700 medewerkers in het speciaal onderwijs hebben meegedaan. Daarnaast zijn in 2015 de voorbereidingen getroffen voor twee 
grootschalige onderzoeken, te weten 'Wetenschappers aan het woord' en de 'De publieke sector aan het woord'. 
Daarnaast deed SPark/WB onderzoek naar de oorzaken van de toenemende tweedeling en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Zo 
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werd ondersteuning geleverd bij de campagne 'Er is genoeg voor iedereen' en verscheen in april een themanummer van Spanning 
met dc titel 'Ongelijkheid is geen hype'. Daarnaast werd een inventariserende studie gedaan naar de maatschappelijke gevolgen van 
economische ongelijkheid. 

SPark/WB beoordeelt de studies van het CPB en formuleert alternatieven voor een meer evenwichtige discussie over 
sociaaleconomische aangelegenheden. In 2015 werden voorbereidingen getroffen voor een Moed-debat over het CPB en werd 
onderzoek gedaan naar de werkwijze, aannames, modellen en ideologische keuzes van het CPB. Ook maakte Spark/WB een 
vergelijking met soortgelijke instituten in het buitenland. 

Rijken betalen relatief minder belasting dan armen, veel multinationals ontduiken belasting en de Nederlandse staat faciliteert dit. 
Over dit thema verscheen in 2015 een Spanning met de titel:'Stop de belastingparadijzen' en werd een 'Moed-debat' georganiseerd 
over het onderwerp 'Nederland pretpark voor grootkapitaal'. 

SPark/WB doet onderzoek naar misstanden in de wetenschappelijke wereld, de invloed van opdrachtgevers en het niveau van het 
academisch onderwijs en organiseerde het een Moed-debat 'Red de wetenschap'. 

ROOD 

In juni 2015 kozen leden van ROOD een nieuw landelijk bestuur. In 27 SP-afdelingen waren leden van ROOD actief of is er 
gevraagd om begeleiding bij het opzetten van een ROOD-groep. Daarnaast had ROOD eind 2015 elf officiële ROOD-groepen. 

Ledenontwikkeling 
Op 31 december 2015 had ROOD 1.484 leden. Op 1 januari 2015 waren dat er 1.544. In 2015 zijn er 353 leden ingeschreven en 413 
leden uitgeschreven. 234 van deze leden zijn uitgeschreven vanwege het bereiken van de achtentwintigjarige leeftijd. In 2015 was er 
sprake van een verlies van 60 leden. 

Acties en activiteiten 
ROOD voerde actie tegen de voorgenomen bezuinigingen in het hoger onderwijs, waarmee ROOD heeft laten zien dat zij dé 
jongerenorganisatie is die voor goed en betaalbaar onderwijs is. Ook waren ROOD-leden betrokken bij de bezetting van het 
Maagdenhuis in Amsterdam en lanceerde ROOD in de onderwijscampagne 'Wake Up', waar in 2016 een vervolg op komt. ROOD 
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heeft hierover een kaderkrant uitgebracht, zodat SP-afdelingen dit als middel kunnen gebruiken om met jongeren in contact te komen. 
ROOD organiseerde voor de negende keer de 'Huisjesmelker van het Jaar'-verkiezing. De oneervolle prijs werd in 2015 uitgereikt 
aan de Utrechtse huisbaas Marcel van Hooij donk vanwege slecht onderhoud en intimidatie. Online zijn er sinds de vorige uitreiking 
zo'n honderd nominaties ingevuld. Ook zijn er nog nominaties ingezameld door de lokale ROOD-groepen, die zowel op straat met 
jongeren in gesprek gingen als bij studentenwoningen aanbelden om klachten te verzamelen. 

Ook in 2015 was ROOD aanwezig bij verschillende demonstraties. Zo bezocht ROOD meerdere solidariteitsdemonstraties voor 
Griekenland, was ze aanwezig bij demonstraties tegen het wurgakkoord TTIP, bij verschillende demonstraties voor goede zorg, 
meerdere demonstraties voor goed en betaalbaar onderwijs, de Klimaatparade voor een beter milieu en tegen megastallen en de bio-
industrie. Daarnaast steunde ROOD volop Young & United in de strijd tegen het minimumjeugdloon. In veel steden spraken 
gemeenteraden zich uit tegen het jeugdloon en voerde ROOD-leden acties. Bij de provinciale verkiezingen besteedde ROOD extra 
aandacht aan jonge kandidaten. 

Bijeenkomsten en scholing 
Er werden in 2015 twee landelijke ledenbijeenkomsten georganiseerd. In juni en november vonden algemene ledenvergaderingen 
plaats. Daarnaast werden acht bijeenkomsten voor de contactpersonen van lokale ROOD-groepen georganiseerd. 

Het ROOD-bestuur is in 2015 veel op pad geweest om lokale scholingen te organiseren die pasten bij de behoeften van de groepen en 
SP-afdelingen. Ook organiseerde ROOD verschillende landelijke scholingen, zoals een discussieavond over internationale solidariteit 
met polemoloog Leon Wecke en SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tiny Kox. Er vond een avond voor nieuwe leden plaats, 
waar nieuwe ROOD-leden een activisme-scholing kregen alsook scholing over de ideologie van de SP en ROOD. Eind 2015 hebben 
ongeveer 15 ROOD-leden de kans gekregen om een bezoek te brengen aan justitiële jeugdinrichting 'Het Keerpunt' in Maastricht. 

Ook in 2015 heeft ROOD de 'Kleur je afdeling ROOD'-scholing gegeven, een campagne die in 2011 gelanceerd is. Deze scholing is 
bedoeld voor alle SP-afdelingen die graag lokaal metROOD aan de slag willen. Er deden dit jaar ruim 20 SP-afdelingen mee. 

Om de leden zo goed mogelijk te scholen en uit te rusten niet de nodige politieke en praktische informatie, heeft ROOD in 2015 naast 
de eerder genoemde landelijke scholingen ook weekenden georganiseerd: een weekend voor nieuwe ROOD-leden, een kaderscholing 
en zomerschool. Ook lokaal heeft het bestuur ROOD-groepen geschoold, op het gebied van ideologie en activisme. 
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1.5 Uitgangspunten bij de jaarrekening 2015 

Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving 
Het doel van de jaarrekening is enerzijds een getrouw beeld te verschaffen omtrent de bezittingen, de schulden, het vermogen en het 
resultaat van de SP en anderzijds verantwoording af te leggen omtrent het gevoerde financiële 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 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet 
anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

Schattingswijziging 
De methode van afschrijven op het pand aan de Snouckaertlaan 70 is in 2015 aangepast. In 2015 is besloten om het hoofdkantoor af 
te schrijven tot een restwaarde van € 2.100.000,-. De boekwaarde per eind 2014 minus de "restwaarde" wordt vanaf 2015 in 20 
jaarlijks gelijke bedragen afgeschreven. Tot 2015 werd 2,5% per jaar van de aanschaffingswaarde afgeschreven met een restwaarde 
van nul. De nieuwe methode van afschrijven leidt in 2015 tot een hogere afschrijving van e 22.478,-. 

Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een lineaire afschrijving. 

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er 
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op gronden wordt niet afgeschreven. 
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Voorraden 
De waarde van promotieartikelen is in de balans opgenomen tegen verkoopwaarde. Daarnaast worden de voorraden ten behoeve van 
de kantoorartikelen niet in de balans tot uitdrukking gebracht. 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden bij verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Aandelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde dan wel beurskoers, als deze lager is. 

Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en 
waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Langlopende en kortlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. 

Grondslagen ter bepaling van het resultaat 
De baten en lasten worden tegen nominale waarde volgens het `matchings-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. 
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Giften 
In het jaar 2015 zijn geen anonieme giften en giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is aangenomen. Ook zijn er geen 
giften die gedaan worden in de verwachting van economische of politieke begunstiging aangenomen. Van giften van e 4.500,- of 
meer zal conform de bepaling in de Wet Financiering Politieke Partijen een overzicht van de bijdragen aan de minister worden 
verstrekt, dit overzicht wordt door de minister openbaar gemaakt. Het totaal aan het in het jaar 2015 ontvangen giften van natuurlijke 
personen is verantwoord onder de posten 'contributies en donaties leden', '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, naast de extra dotatie aan het verkiezingsfonds, het resterende resultaat van C 922.021,- over het jaar 2015 
toe te voegen aan de algemene reserve. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de Partijraad en het Partijbestuur van de 
Vereniging Socialistische Partij te Rotterdam 

Bijgesloten samengevatte geconsolideerde jaarrekening, bestaande uit de samengevatte 
geconsolideerde balans per 31 december 2015 en de samengevatte geconsolideerde staat van 
baten en lasten over 2015 met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde 
geconsolideerde jaarrekening 2015 van de Vereniging Socialistische Partij. Wij hebben een 
goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 3 juni 2016. 

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 
Vereniging 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 geconsolideerde jaarrekening van de 
Vereniging Socialistische Partij en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in 
de toelichting. 

Amersfoort, 3 juni 2016 

CROP registeraccountants 

Was getekend: 

drs.P.J. Gooijer RA 
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