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Verantwoording Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2012
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 EersteKamerfracties, de fractie in het Europees Parlement, en de 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
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, Eric Smaling, Tuur Elzinga, Arjan Vliegenthart en Nanneke Quik-Schuijt.
Het fractiebestuur bestaat op dit moment uit fractievoorzitter Tiny Kox, vice-fractievoorzitter
Tineke Slagter-Roukema en fractiesecretaris Arjan Vliegenthart. Uit hoofde van zijn functie
maakt Tiny Kox deel uit van het SP-partijbestuur. Voor inhoudelijke ondersteuning kon de
fractie in 2012 desgewenst een beroep doen op de medewerkers van het Politieke Team van
de SP op het Binnenhof. Het Politieke Team is gehuisvest in de Tweede Kamer.
De SP leverde in 2011 de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn,
Sport/Jeugd en Gezin (Tineke Slagter-Roukema), vice-voorzitter voor de commissie voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (Eric Smaling) en de vicevoorzitter van de tijdelijke onderzoekscommissie Verzelfstandiging en Privatisering
(ArjanVliegenthart).
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Deelname SP aan commissies
Binnenlandse en Algemene Zaken:
Arjan Vliegenthart, Bob Ruers, Tiny Kox
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking:
Eric Smaling, Arjan Vliegenthart
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:
Geert Reuten, Tuur Elzinga, Eric Smaling
Europese Samenwerkingsorganisaties:
Tuur Elzinga, Tiny Kox
Financiën:
Geert Reuten, Tuur Elzinga
Integratie en Asiel en JBZ:
Arjan Vliegenthart (later in het jaar Nanneke Quik-Schuijt), Bob Ruers
Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening:
Eric Smaling, Tineke Slagter-Roukema, Arjan Vliegenthart
Korel:
Nanneke Quik-Schuijt, Tineke Slagter
Onderwijs Cultuur en Wetenschap:
Eric Smaling, Tiny Kox
Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Tuur Elzinga, Bob Ruers
Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Tineke Slagter-Roukema, Nanneke Quik-Schuijt, Geert Reuten
Veiligheid en Justitie:
Bob Ruers, Nanneke Quik-Schuijt, Tiny Kox
Verzoekschriften:
Nanneke Quik-Schuijt
Naast de commissiewerkzaamheden in de Eerste Kamer participeert de Eerste Kamerfractie
van de SP ook in de Parlementaire Assemblees van de Raad van Europa (Tiny Kox en Tuur
Elzinga), de NAVO (Arjan Vliegenthart) en de OVSE (Eric Smaling), alsmede in de
Beneluxraad (Nanneke Quik-Schuijt en Geert Reuten).
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Hoogtepunten in het parlementair jaar 2012
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. Hij sprak met onder meer de voorzitter van de
Staatsdoema, de leiders en kandidaten van politieke partijen, de buitenparlementaire oppositie
en vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met het monitoren van
verkiezingen. 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.
Kox werd herkozen als rapporteur van de Raad van Europa met de Palestijnse Nationale
Raad. Op zijn voorstel wordt die delegatie voortaan aangeduid als vertegenwoordiger van
‘Palestina’.
In maart debatteerde de Eerste Kamer over de initiatiefwetten van Agnes Kant over de
thuiszorg. De drie wetsvoorstellen, nu verdedigd door SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten,
leggen wettelijk vast dat gemeenten niet verplicht zijn aanbestedingen uit te schrijven voor het
laten verrichten van huishoudelijke zorg, dat er een basistarief voor huishoudelijke
verzorging, om onderbetaling en ondermaatse zorg te voorkomen, komt. Daarnaast wordt de
rijksuitkering aan gemeenten voor huishoudelijke verzorging als specifieke uitkering
‘geoormerkt’ en mag dan niet naar andere gemeentelijke zaken worden overgeheveld. SPsenator Tineke Slagter-Roukema noemde het ‘een pluim voor de parlementaire democratie’
dat niet alleen door de regering maar ook vanuit de Tweede Kamer wetsvoorstellen kunnen
worden voorgesteld. Staatssecretaris Van Zanten wees ook in de Eerste Kamer de door de
Tweede Kamer aanvaarde voorstellen af. Toch werden in april de eerste twee voorstellen
aangenomen, waardoor er een einde kwam aan de gedwongen marktwerking in de thuiszorg.
Het duurde tot juni voordat de staatssecretaris de wetten formeel ondertekende en de
wetswijzigingen van kracht werden.
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 verwierp de Senaat het initiatiefwetsvoorstel van Marianne Thieme (PvdD) over een
verbod op onverdoofd slachten. Wel 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.
In juni besloten de parlementen van de Aruba, Curaçao en Sint Maarten hun contacten met de
Eerste en Tweede Kamer te intensiveren. Door nauwe samenwerking met hun collega's in
Den Haag willen de volksvertegenwoordigingen van de Caribische rijksdelen voorkomen dat
zij een informatieachterstand oplopen en onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming van rijkswetten die ook hun gebieden aangaan.
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SP-senator Nanneke Quik-Schuijt nam deel aan de vierdaagse conferentie op het Binnenhof,
met delegaties van de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten. In het Interparlementair Koninkrijksoverleg werd besloten om over en weer gebruik te
maken van de ervaring en deskundigheid van parlementariërs die de verschillende rijksdelen
vertegenwoordigen.
In juli debatteerde de Eerste Kamer over de oprichting van de Nationale Politie. De Tweede
Kamer gaf eensgezind groen licht aan de minister. Nadien kwam echter een groot aantal
ernstige mankementen in de uitvoering aan het licht door meldingen vanuit de politie en de
gemeenten. Ook veel deskundigen wezen op uitvoeringsproblemen. De minister erkende die
gebreken en beloofde ze te zullen wegwerken als de Eerste Kamer zou instemmen met het
wetsvoorstel als zodanig.
SP-senator Bob Ruers was kritisch: 'Wij steunen de ombouw naar een nationale politie,
maar alleen als alles goed geregeld wordt. We willen er geen puinhoop van maken. Dat
kunnen we niet maken, zeker niet voor alle politieagenten die recht hebben op een heldere
en goed functionerende organisatie. Als de minister onze steun wil, moet hij boter bij de
vis doen. Dat betekent dat hij eerst instemming van de Tweede Kamer moet vragen voor
zijn elf nieuwe en ingrijpende wijzigingsvoorstellen.’ Nadat de minister die steun had
verworven werd een Reparatiewet Nationale Politie eind december door de Senaat
aanvaard.
Net voor het zomerreces, in juli 2012, besloot de Eerste Kamer tot de verhoging van de
AOW-leeftijd. Volgens SP-senator Tuur Elzinga was de besluitvorming zowel in de
Tweede als Eerste Kamer onnodig gehaast verlopen: ‘Dat gaat zeer ten koste van de
zorgvuldigheid. Daarom heb ik voorgesteld dat we in ieder geval voordat we beslissen,
eerst nog een aantal deskundigen kunnen horen over de problemen die met invoering en
uitvoering gepaard zullen gaan.’ Dat gebeurde: vertegenwoordigers van
uitvoeringsorganisaties, werknemers, werkgevers en gepensioneerden plus enkele
onafhankelijke deskundigen informeerden de Senaat op de valreep. Het wetsvoorstel werd
desalniettemin aangenomen. Volgens de SP-senator 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 werd de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’
behandeld. Vangnetters zijn werknemers zonder vaste werkgever en werknemers met een
hoog ziekterisico. Deze wet, die een verslechtering inhoudt voor deze groepen, was een
gevolg van afspraken in de zogenoemde ‘Kunduz-coalitie’. In de Eerste Kamer stemde
GroenLinks echter tegen het wetsvoorstel waardoor de stem van de PvdA doorslaggevend
werd. De wet regelt onder meer dat zieke werknemers sneller gekort worden op hun uitkering.
De vakbonden hadden zich uitgesproken tegen deze verslechtering. Ook de Raad van State
gaf in haar advies aan dat het voorstel onvoldoende onderbouwd was en van te weinig inzicht
getuigde in de specifieke problematiek van vangnetters. 'Kortom, een slechte wet,' aldus SPsenator Bob Ruers, 'zowel inhoudelijk als wetstechnisch. Elke sociale partij zou haar steun
eraan moeten onthouden.' Door de stem vóór van de PvdA werd het voorstel toch
aangenomen.

5

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 afgelopen dertig jaar ontbroken aan een samenhangende visie op
rijksoverheid en publiek belang bij het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid. Zonder
vastomlijnde visie is de rijksoverheid het pad van privatisering en verzelfstandiging
opgegaan. Als regeren vooruitzien is, zijn opeenvolgende regeringen tekort geschoten en
hebben opeenvolgende parlementen dat ten onrechte niet geblokkeerd, te vaak getolereerd en
wellicht soms zelfs gestimuleerd. Geen fraaie beoordeling van de Nederlandse politiek. De
Eerste Kamer nam de conclusies en de aanbevelingen van de commissie in haar geheel over.
Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen pleitte SP-senator Geert Reuten voor
onderzoek naar verhoging van het hoogste tarief van de inkomstenbelasting en naar de
mogelijkheid van een tijdelijke arbeidsduurverkorting om de snel toenemende werkloosheid
te beperken. Beide voorstellen werden echter door minister Dijsselbloem afgewezen.
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in december kwam het tot het eerste debat van
de Senaat met het voltallige kabinet Rutte II. Volgens SP-fractievoorzitter Tiny Kox oogde
‘het regeerakkoord eerder liberaal dan sociaal. Wie de vruchten proeft van dit regeerakkoord
kan dit kabinet niet als trendbreuk zien en moet het veeleer duiden als een voortzetting van
het eerdere liberale beleid van Rutte I, met deels nieuwe ministers. Oude wijn in nieuwe
pakken zogezegd.’ De Senaat steunde in meerderheid SP-moties over de noodzaak van een
integrale regeringsvisie over de modernisering van de bestuurlijke organisatie van Nederland
en over de noodzaak op termijn de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking terug te
brengen op de internationale norm van 0.7% bbp. De laatste motie was ontraden door
minister-president Rutte.
In december aanvaardde Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van SP en PvdA om het
fokken van nertsen te verbieden. Al in 1999 sprak de Tweede Kamer in een motie uit dat het
houden en doden van nertsen voor hun bont beëindigd moet worden. Op 30 juni 2010 steunde
de Tweede Kamer de initiatiefwet voor een nertsenfokverbod (oorspronkelijk van de hand van
SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen en PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens). Op
aandringen van de Eerste Kamer werden in het voorstel wijzigingen aangebracht, waarna de
Tweede Kamer het voorstel opnieuw ondersteunde in juli 2012. Daarna behandelde de Eerste
Kamer het voorstel opnieuw, nu verdedigd door SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven en
PvdA-Tweede Kamerlid Recourt. Ditmaal met succes.
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. SP-senator
Bob Ruers was blij met het uitstel: 'Wij willen natuurlijk afstel van deze heffing, die
rampzalig is voor woningzoekenden en woningcorporaties, bouwvakkers en bouwbedrijven.
Maar dat begint bij uitstel, waartoe de Eerste Kamer vandaag de regering gedwongen heeft.'
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Verantwoording 2012
Baten
In het verslagjaar 2012 was de SP met 8 Kamerleden in de Eerste Kamer vertegenwoordigd.
Volgens de ‘Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer’ bedraagt het
fractiebudget over 2012 conform de opgave van de Comptabele van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal € 34.533,00.
Maximale bijdrage over 2012

€ 34.533,00

Lasten
Op 31 december 2012 bedroeg de formatie bij de Tweede Kamerfractie 32,46 fulltime
eenheden. Van deze personeelsformatie staat 8 uur per week voor dienstverlening ter
beschikking van de Eerste Kamerfractie.
Als uurloon is gehanteerd het bruto-salaris met werkgeverslasten van de coördinator van het
secretariaat van de Tweede Kamerfractie van de SP volgens het loongebouw van de Stichting
Personeel Socialistische Partij.
De berekening is als volgt:
jaarloon € 51.040,- gedeeld door 37,5 uur per week maal 8 uur

€ 10.539,53

Daarnaast zijn er kosten gemaakt ten behoeve van het functioneren van de fractie waarvoor
enkele bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Het betreft de volgende kosten:
- overige kosten
Totale lasten Eerste Kamerfractie SP 2012:

€ 2.855,07
€ 13.743,60
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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
Kosten SP-fractie Eerste Kamer
Exploitatieoverschot

€ 34.533,00
-/- 13.743,60
€ 20.789,40

Afrekening
Reeds op voorschot ontvangen
Kosten SP-fractie Eerste Kamer
Terug te storten ten behoeve van ondersteuning
Eerste Kamerfractie SP

€ 31.079,70
-/- 13.743,60

€ 17.336,10

Aangezien de werkelijke bestedingen lager zijn dan het ontvangen voorschot zal de Eerste
Kamerfractie van de SP het exploitatieoverschot á € 17.336,10 aan de van de Comptabele van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal retourneren, na ontvangst van een schriftelijke
mededeling met betrekking tot de vaststelling van de verantwoordingsstukken over het jaar
2012.
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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
gespecificeerde, 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 Amersfoort d.d. 26 maart 2013.

M.J.M. Kox
fractievoorzitter
Eerste Kamerfractie SP

L.R. van Gijlswijk
penningmeester SP
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