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Inleiding 
De Socialistische Partij bestaat uit de vereniging SP alsmede diverse stichtingen, te weten: de 
stichting Beheer, de stichting Personeel, de stichting Wetenschappelijk Bureau, de stichting 
Studiecentrum, en diverse stichtingen ten behoeve van ondersteuning aan raads- en Statenfracties. 
 
Gezien de verwevenheid van deze rechtspersonen bij de uitvoering van de werkzaamheden is in 
het verleden besloten één financiële administratie te voeren en aan de hand van een 
geconsolideerde jaarrekening verantwoording af te leggen. Deze geconsolideerde jaarrekening 
heeft betrekking op de financiële gegevens van de landelijke SP, de Tweede- en Eerste 
Kamerfracties en aan de landelijke partij en de Kamerfracties gelieerde stichtingen. Voor de 
stichtingen, die subsidies ontvangen, worden geen afzonderlijke jaarrekeningen samengesteld. 
 
Volstaan wordt met specifieke bestedingsverslagen, welke ontleend worden aan de door het 
bestuur en een externe accountant goedgekeurde (geconsolideerde) jaarrekening. 
 
Algemeen 
 
Gedurende het jaar bestond de SP-fractie uit vier leden: Tiny Kox (senator sinds 2003), Arda 
Gerkens (2015), Bastiaan van Apeldoorn (2015) en Rik Janssen (2019).  
 
Het fractiebestuur bestond gedurende het jaar uit Tiny Kox als fractievoorzitter, Arda Gerkens als 
vicevoorzitter en Rik Janssen als fractiesecretaris/penningmeester. Bij verhindering van Tiny Kox 
schoof Rik Janssen namens de SP aan bij het College van Senioren. 
 
Bastiaan van Apeldoorn was gedurende het jaar  voorzitter van de commissie BDO en eerste 
ondervoorzitter van de commissie EUZA.  
 
Arda Gerkens was gedurende het jaar tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer. In die 
hoedanigheid was zij samen met de voorzitter en eerste ondervoorzitter lid van de Huishoudelijke 
Commissie van de Kamer.  
 
Gedurende het jaar was Yurre Wieken de parttime fractiemedewerker die de fractie ondersteunde. 
Per 1 januari 2021 nam hij afscheid van de fractie in verband met het aanvaarden van een nieuwe 
functie. 
 
Tiny Kox was uit hoofde van zijn functie als fractievoorzitter lid van het partijbestuur.  
 
Gedurende het jaar ontmoetten de leden van de fractie verschillende belangenvertegenwoordigers 
ten einde zich te laten informeren over mogelijke effecten van beleid en wetsvoorstellen die aan 
de Senaat voorgelegd zouden worden. Met dezelfde reden brachten de leden verschillende 
werkbezoeken in het land. 
 
Hoogtepunten in het parlementaire jaar 2020 
 
In januari besprak de Eerste Kamer de Omgevingswet. Volgens Rik Janssen was deze wet ‘too big 
to fail’ en had het kabinet hiermee een ‘bestuurlijk en juridisch monster geschapen’. Gemeenten 



waren volgens hem niet klaar voor de uitvoering, en was dit het zoveelste voorbeeld van de burger 
die het zelf moet uitzoeken omdat de overheid terugtreedt. 
 
In februari debatteerde de Kamer over de bevindingen van de Staatscommissie-Remkes, die dankzij 
een aangenomen Eerste Kamermotie was aangesteld en aanbevelingen deed over het verbeteren 
en versterken van de Nederlandse parlementaire democratie. Tiny Kox legde een aantal SP-wensen 
neer in het debat, waaronder een een bindend correctief referendum en een terugzendrecht voor 
de Eerste Kamer.  
 
In februari nam de Eerste Kamer een voorstel tot ratificatie van het Comprehensive Economic and 
Trade Agreement(CETA)-verdrag tussen Europese Unie en Canada in behandeling. Bastiaan van 
Apeldoorn onderstreepte de grote problemen van de SP met goedkeuring van dit verdrag, dat 
multinationals boven mensen plaatst waar het om investeringsbescherming gaat. Door het 
toenemende verzet was het vrijhandelsakkoord aan het einde van het jaar nog steeds niet 
goedgekeurd door de Eerste Kamer. 
 
In maart waarschuwde Rik Janssen tijdens het debat over de ‘staat van de rechtsstaat’ voor de 
gevolgen van jarenlange bezuinigingen op de rechtsstaat. Hij pleitte voor een herwaardering van 
de rechtsstaat, die nu ‘piept en kraakt’, en voor het schrappen van maatregelen die vooral uit 
‘geveinsde daadkracht en stoerdoenerij’ waren ingevoerd.  
 
In april steunde de SP het pakket economische steunmaatregelen waarmee de regering de 
economische gevolgen van de coronapandemie wilde bestrijden. Volgens fractievoorzitter Tiny 
Kox bleek uit deze crisis dat georganiseerde solidariteit het beste antwoord is op de grote 
uitdagingen van nu en de toekomst. Ook latere corona-noodpakketten kregen de steun van de 
fractie.  
 
Tevens in april nam de Kamer een motie aan van Tiny Kox, waarin de regering werd opgeroepen 
een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor de sociale en vrije sector. Op deze manier wilde de 
Kamer huurders tegemoet komen die door de coronacrisis financieel in de problemen kwamen.  
 
In mei zegde de regering in de Eerste Kamer eindelijk toe uitvoering te zullen gaan geven aan eerder 
in de Eerste Kamer aangenomen SP-moties inzake het opnemen in het regeringsbeleid van een 
kwantitatieve doelstelling over reductie van de kinderarmoede in Nederland.  
 
Omdat de regering weigerde de aangenomen motie voor een tijdelijke huurstop uit te voeren, nam 
de Kamer in juni opnieuw een motie aan van Tiny Kox, waarin de regering werd opgeroepen de 
eerder motie alsnog uit te voeren. Toen verantwoordelijk minister Ollongren ondanks deze twee 
aangenomen moties alsnog bleef weigeren een huurstop mogelijk te maken, nam de Kamer op 23 
juni 2020 voor het eerst sinds 1875 een motie van afkeuring aan. Na de zomer paste de regering 
het huurbeleid in positieve zin aan, zonder echter te komen tot de door de Kamer gevraagde 
generieke huurstop.  
 
Tevens in juni verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister Slob om de fusietoets in 
het onderwijs af te schaffen. De SP had zich vanaf het begin verzet tegen deze wet, omdat die tot 
meer megascholen en megabesturen zou leiden. Volgens Bastiaan van Apeldoorn werd met het 
verwerpen van de wet een ongewenste schaalvergroting in het onderwijs voorkomen.  
 
In juli uitte Bastiaan van Apeldoorn forse kritiek op het reddingsplan van de regering door KLM. 
Omdat KLM door de coronapandemie maandenlang amper kon vliegen, stelde de regering 3,4 
miljard euro beschikbaar. Van Apeldoorn noemde het reddingspakket een gemiste kans en wees 



erop dat zorgmedewerkers ondertussen geen salarisverhoging kregen en huurders geen huurstop. 
Nationalisatie van KLM was volgens Van Apeldoorn de meest logische weg.  
 
In september nam de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel-van Raak inzake het grondwettelijk 
mogelijk maken van een bindend correctief referendum in behandeling. Begin 2021 ging de Eerste 
Kamer uiteindelijk akkoord met het voorstel, zodat het in tweede lezing aan beide Kamers kan 
worden voorgelegd. 
 
In oktober boekte Arda Gerkens succes bij de behandeling van de corona-app: minister De Jonge 
zegde toe in Europees verband te gaan lobbyen voor publicatie van de broncode van Apple en 
Google en de Kamer gaf unanieme steun aan een SP-motie die de regering opriep de app door te 
ontwikkelen, zodat hij ook los van Apple en Google gebruikt kon worden.  
 
Ook in oktober kreeg Rik Janssen een motie aangenomen tijdens de behandeling van de coronawet, 
die de noodverordeningen moest vervangen. Deze motie riep de regering op om de gehele Staten-
Generaal – dus ook de Eerste Kamer – zeggenschap te geven over verlenging van de tijdelijke wet. 
Mede omdat dit in de wet zelf onvoldoende was gewaarborgd stemde de SP tegen de wet. 
 
In november nam de Eerste Kamer een motie aan van Tiny Kox die de regering opriep om 
zorgpersoneel een eerlijke beloning te geven. Daarmee gaf de Eerste Kamer volgens Kox een 
krachtig signaal af dat zorgverleners na de coronacrisis niet alleen applaus verdienen maar ook een 
structureel betere beloning.   
 
In november vonden ook de Europese beschouwingen plaats in de Eerste Kamer. Bastiaan van 
Apeldoorn pleitte voor een meer democratische en dus flexibelere EU, met meer ruimte voor 
lidstaten en grenzen aan de interne markt. Solidariteit was daarbij volgens Van Apeldoorn van 
groot belang – de EU zal solidair en democratisch zijn, of zij zal niet zijn. Ook verzette Van 
Apeldoorn zich tegen de plannen voor een Europees leger.  
 
In december behandelde de Eerste Kamer het Belastingplan. Bastiaan van Apeldoorn wees erop dat 
het kabinet zich, ondanks de veranderende tijdsgeest, vasthield aan het oude neoliberale denken. 
Dat bleek onder andere uit een nieuw cadeau aan het bedrijfsleven in de vorm van de 
‘Baangerelateerde Investeringskorting’ (BIK) en het uitblijven van maatregelen tegen 
belastingontduiking en de extreme. groeiende vermogensongelijkheid. De SP verzette zich tegen 
dit nieuwe cadeau aan multinationals. 
 
De Eerste Kamer ging in december akkoord met een voorstel inzake vervroegde beëindiging van de 
pelsdierhouderij in Nederland. Rik Janssen steunde die vervroegde beëindiging van de 
pelsdierhouderij in Nederland vanwege de duidelijke risico’s voor de volksgezondheid; vooral 
nertsenfokkerijen bleken grote brandhaarden voor een gemuteerde variant van het coronavirus. 
De beëindiging van de pelsdierhouderij als zodanig vloeit voort uit een eerder aangenomen 
initiatiefwet van voormalig SP Tweede Kamerlid Krista van Velzen. 
 
In het verslagjaar maakte Bastiaan van Apeldoorn deel uit van de interparlementaire delegatie naar 
de NAVO assemblee. Arda Gerkens en Rik Janssen vertegenwoordigden de fractie in het Benelux-
parlement. Arda Gerkens werd in het verslagjaar gekozen tot president van de 12Plus Groep van 
de Interparlementaire Unie, in welke groep parlementariërs van 47 lidstaten van de VN deelnemen.   
Tiny Kox  maakte deel uit van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE), waar 
hij als fractievoorzitter van Verenigd Europees Links werd herkozen. In die hoedanigheid bezocht 
hij in februari het congres van de Turkse HDP-partij in Ankara, waar hij president Erdogan opriep 
alle politieke gevangenen vrij te laten. In mei ondertekende Kox een gezamenlijke verklaring van 



de linkse fracties in het Europees Parlement en de Raad van Europa waarin werd opgeroepen tot 
georganiseerde solidariteit en respect voor fundamentele rechten als antwoord op de coronacrisis. 
In oktober leidde hij namens de Raad van Europa een waarnemingsmissie naar de 
parlementsverkiezingen in Georgië. 
  
 
Toelichting op de verantwoording 
 
Lasten 
 
Personeelslasten  
Vanaf 1 september 2013 maakt de Eerste Kamerfractie van de SP gebruik van een 
medewerker van Stichting Personeel Socialistiese Partij die bij deze stichting in dienst is als 
'fractiemedewerker Eerste Kamer', in eerste instantie voor 26.25 uur per week en per 1 december 
2013 voor 18.75 uur per week. 
 
De doorbelaste personeelskosten bestaan uit het brutosalaris, werkgeverslasten en additionele 
personele kosten. Daarnaast is er sprake van overige personeelskosten verband houdende met 
kosten voor maaltijden bij overwerk en van reiskosten in verband met woon-werkverkeer. 
 

 doorbelaste personeelskosten: 25.760,27 euro 

 overige personeelskosten: - 

 reis- en verblijfkosten personeel: 2653,59 euro 

 totaal: 8.413,86 euro 
 
Overige kosten  
Er zijn kosten gemaakt ten behoeve van het functioneren van de fractie. Deze kosten bestaan uit 
kleine aanschaffingen, ondersteuning en advies, waaronder kosten voor 
vertaalwerkzaamheden van website berichten van de Eerste Kamerfractie voor de 
Engelstalige website van de SP. Daarnaast bestaan de kosten uit overige algemene kosten en reis-
en verblijfkosten (niet zijnde personeelskosten). Deze laatste kosten zijn met name gemaakt ten 
behoeve van de jaarlijkse fractiebijeenkomst. 
 

 kleine aanschaffingen: 909,92 euro   

 ondersteuning en advies: -   

 overige algemene kosten: 72,00 euro 

 reis- en verblijfkosten (niet zijnde personeelskosten): 1393,19 euro 
 
Eindafrekening 
Voor de eindafrekening inzake de Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer kan de 
volgende opstelling worden gemaakt: 
 
Beschikbare budget 
 
Maximale bijdrage Eerste Kamerfractie SP: 32.672,82 euro 
Totale lasten Eerste Kamerfractie SP: 30.788,97 euro 
Exploitatieoverschot: 1883,85 euro 
 
Afrekening 
Reeds op voorschot ontvangen: 32.672,82 euro 



Totale lasten Eerste Kamerfractie SP: 30.788,97 euro  
Aan Comptabele Eerste Kamer te betalen: 1883,85 euro 
 
Aangezien de werkelijke bestedingen lager zijn dan het ontvangen voorschot zal de Eerste 
Kamerfractie van de SP het exploitatieoverschot á (…) overmaken aan de Comptabele van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, na ontvangst van een schriftelijke mededeling 
met betrekking tot de vaststelling van de verantwoordingsstukken over het jaar 
 
Aangezien de werkelijke bestedingen hoger zijn dan het ontvangen voorschot wenst de Eerste 
Kamerfractie van de SP het exploitatietekort á (…) te ontvangen van de Comptabele van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, na ontvangst van een schriftelijke mededeling 
met betrekking tot de vaststelling van de verantwoordingsstukken over het jaar 
 
 
 
Verklaring van het bestuur 
Het bestuur verklaart dat de bijdrage inzake de Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste 
Kamer niet gebruikt is ter bekostiging van: 

 uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen; 

 betalingen aan politieke partijen, dan wel met politieke partijen verbonden instellingen, dan 
wel natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten en/of 
goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecifieerde, reële 
declaratie; 

 giften; 

 uitgaven welke bestreden dienen te worden uit de vergoedingen die de leden ingevolge de 
Wet op de Schadeloosstelling toekomen; 

 kantoor- en werkruimte buiten het Kamergebouw anders dan incidenteel; 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt te Den Haag d.d. 2.2.2021 

 


