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Verantwoording Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2013
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 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 2013 was een interessant jaar voor de Eerste Kamerfractie. Het nieuwe kabinet Rutte
II, bestaande uit VVD en PvdA, is in de Eerste Kamer een minderheidskabinet. Het kabinet
dient dan ook per wetsvoorstel een meerderheid van de Senaat te overtuigen van de politieke
wenselijkheid, de staatsrechtelijkheid en de uitvoerbaarheid. Dit leidt tot extra aandacht voor
het functioneren van de Eerste Kamer en haar leden.
In 2013 bestond de Eerste Kamerfractie van de SP bestond uit Tiny Kox, Tineke SlagterRoukema, Geert Reuten, Tuur Elzinga, Arjan Vliegenthart, Nanneke Quik-Schuijt en
aanvankelijk Eric Smaling. Nadat Eric Smaling op 7 mei de Eerste Kamer verliet om deel uit
te gaan maken van de Tweede Kamer, is hij vervangen door Arda Gerkens. Gerkens werd op
14 mei als senator geïnstalleerd.
Het fractiebestuur bestaat op dit moment uit fractievoorzitter Tiny Kox, vice-fractievoorzitter
Tineke Slagter en fractiesecretaris Arjan Vliegenthart. Uit hoofde van zijn functie maakt Tiny
Kox deel uit van het Partijbestuur van de SP. Voor inhoudelijke ondersteuning kon de fractie
in 2013 desgewenst een beroep doen op de medewerkers van het Politieke Team van de SP op
het Binnenhof. Sinds het begin van het nieuwe parlementaire jaar (2013-2014) heeft de fractie
de beschikking over een fractiemedewerker, die in deeltijd aan de fractie verbonden is.
De SP leverde in 2013 de voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn,
Sport / Jeugd en Gezin (Tineke Slagter), vice-voorzitter voor de commissie voor Buitenlandse
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (tot 7 mei Eric Smaling, daarna Arjan
Vliegenthart).
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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 (later Tuur Elzinga), 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, Asiel en JBZ:
Nanneke Quik, Bob Ruers (later Arda Gerkens)
Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening:
Eric Smaling, Tineke Slagter, Arjan Vliegenthart
Korel:
Nanneke Quik, Tineke Slagter
Onderwijs Cultuur en Wetenschap:
Eric Smaling (later Arda Gerkens), Tiny Kox
Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Tuur Elzinga, Bob Ruers
Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Tineke Slagter, Nanneke Quik, Geert Reuten
Veiligheid en Justitie:
Bob Ruers, Nanneke Quik, Tiny Kox
Verzoekschriften:
Nanneke Quik
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).
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Hoogtepunten in het parlementair jaar 2013
Na de erkenning van Palestina als 'non member state' door de Verenigde Naties, spreekt sinds
januari 2013 de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa vanaf nu ook consequent
over 'Palestina' en niet langer over de 'Palestijnse gebieden'. Een verzoek daartoe door het
Palestijnse parlement is positief beantwoord door de Assemblee. SP-senator Kox maakte de
beslissing bekend op de eerste vergaderdag in 2013 van de assemblee.
In februari negeerde de Eerste Kamer het dringende verzoek van minister Blok van Wonen
om diens nieuwe huurwetgeving nog vóór 1 maart af te handelen. SP-senator Kox: 'Wij
worden geacht te onderzoeken of wetten deugen, zich verdragen met overige regelgeving en
uitvoerbaar zijn. Dat doe je niet op een achternamiddag, zoals de minister vraagt. Zeker niet
nu diens wetsvoorstellen eerst nog door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd. We
zullen behandeling niet vertragen maar we gaan ook niet met de ogen dicht de zaak afraffelen.
Dat de minister daardoor wellicht in de problemen komt, ligt niet aan ons maar aan hemzelf.
Zoals het spreekwoord zegt: wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.'
In mei maakte SP-senator Eric Smaling de overstap van Eerste naar Tweede Kamer. Hij
vervangt Manja Smits, die vanwege gezondheidsklachten enige tijd uit de running zal zijn. In
de Eerste Kamer wordt zijn plek opgevuld door Arda Gerkens, die van 2002 tot 2010 voor de
SP in de Tweede Kamer zat en onder andere tweede ondervoorzitter van de Tweede Kamer
was.
Als de regering van Curaçao daarom vraagt, moet de Nederlandse regering ondersteuning
bieden bij het handhaven van de milieunormen bij de ISLA-raffinaderij, die al jarenlang
verantwoordelijk is voor ernstige milieuvervuiling op het Caribische eiland. De hele Eerste
Kamer, minus de PVV, steunde in juni een daartoe strekkende motie van SP-senator Nanneke
Quik.
De Eerste Kamer oordeelde in juni kritisch over de plannen van minister Ronald Plasterk om
tot grotere provincies en gemeenten te komen. Een meerderheid van de Senaat vond de
plannen van de minister onvoldoende onderbouwd. Volgens SP-senator Arjan Vliegenthart
geeft de Kamer daarmee een helder signaal af: ‘De plannen zoals Plasterk die heeft
gepresenteerd kunnen niet op draagvlak in de Eerste Kamer rekenen, terwijl de minister daar
toch echt een meerderheid nodig heeft.’ Tijdens het debat diende SP-senator Arjan
Vliegenthart namens acht partijen een motie in, waarin de regering de wordt gevraagd om
eerst met een nadere analyse te komen over nut, noodzaak en maatschappelijk draagvlak voor
de superprovincie en grotere gemeenten. Tot die tijd zou Plasterk geen onomkeerbare stappen
mogen zetten. De motie werd aangenomen.
In juli keerde een meerderheid van de Senaat zich tegen het plan om gemeenteraden te
verkleinen. Een door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel werd door de Eerste Kamer
afgestemd. ‘Terecht,’ volgens SP-senator Arjan Vliegenthart: 'Nu de regering steeds meer
zaken en taken over de schutting van de gemeente kiepert, is het bizar om het aantal lokale
volksvertegenwoordigers te verminderen.'
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Bij een volgende grondwetswijziging is er een goede kans dat expliciet opgenomen wordt dat
Nederland een democratische rechtsstaat is. In augustus maakte minister Plasterk bekend dat
hij een motie van de Eerste Kamer die hem oproept de eerste zetten daartoe te doen, zal
uitvoeren. Voor de zomer had Plasterk de Senaat nog laten weten dit niet te willen doen. De
weigering van Plasterk schoot een meerderheid van de Eerste Kamer in het verkeerde keelgat.
Daarom werd de minister op de eerste vergaderdag na het reces om nadere uitleg gevraagd,
waarop de minister de Senaat tegemoet kwam. SP-senator Arjan Vliegenthart: `Dat Nederland
een democratische rechtsstaat is, is geen vanzelfsprekendheid, maar iets waar iedere dag
opnieuw aan gewerkt moet worden. Het is dan ook goed dat we dit op een of andere manier in
de Grondwet vastleggen. Dat de minister na aanvankelijke weigering de Kamer nu tegemoet
komt, is winst.`
In oktober weigerde een meerderheid van de Eerste Kamer goedkeuring aan te geven aan het
pensioenplan van de regering. Net als in de Tweede Kamer kon het voorstel in de Senaat
slechts rekenen op steun van VVD en PvdA. ‘De SP is tevreden,’ zegt SP-senator Geert
Reuten. 'Slechte plannen moet je wegstemmen. Dit voorstel deugt van geen kant. Het bedreigt
de pensioenen van jongeren in de toekomst, rammelt wetstechnisch en is onduidelijk in zijn
financiële gevolgen, zowel voor werknemers als de overheid.’
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen verzette de SP-fractie zich tegen de
bezuinigingsbegroting van het kabinet. 'Deze begroting lijkt niet geschreven om onze steun te
verwerven. Daarvoor zijn de gemaakte keuzes te liberaal en de gevolgen ervan niet sociaal.
Wij scharen ons met enthousiasme aan de kant van het volk in zijn onvrede en zijn verzet
tegen de plannen van het kabinet,' aldus SP-fractievoorzitter Tiny Kox.
In november dwong de Eerste Kamer de regering ervan af te zien het UNIDO-verdrag op te
zeggen. 'Nederland hoort niet bij de eersten te horen die een VN-verdrag opzeggen maar juist
bij de laatsten,' aldus SP-senator Tuur Elzinga. Elzinga drong erop aan af te zien van
opzegging van het VN-verdrag inzake industriële ontwikkeling. Wat de minister ook deed, na
de Kamer aangehoord te hebben. Nederland blijft daarmee lid van UNIDO, de VN-organisatie
voor industriële ontwikkeling.
Er komt een staatscommissie die de regering moet adviseren over de toekomst van het
familierecht. Dat heeft staatssecretaris Teeven in november in de Eerste Kamer gezegd. De
Eerste Kamer had bij monde van SP-senator Nanneke Quik-Schuijt op een dergelijke
commissie aangedrongen omdat de huidige wet- en regelgeving onvoldoende recht doet aan
een pluriforme samenleving waarin steeds meer gezinsvormen ontstaan.
De Eerste Kamer stemde in december in met het schrappen van artikel 147, het verbod op
smalende godslastering, uit het Wetboek van Strafrecht. Jan de Wit, samen met D66-er
Gerard Schouw initiatiefnemer van deze wet, reageerde verheugd: ‘Het artikel leidde tot
ongelijke behandeling, omdat ongelovigen zich hier niet op konden beroepen. De artikelen die
iedereen in gelijke mate bescherming bieden tegen discriminatie, belediging, en haat zaaien,
blijven gewoon bestaan. Het schrappen van dit artikel 147 is een juiste stap, het leidt tot meer
duidelijkheid over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting.’
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In december kwam Minister Plasterk met zijn plannen om te komen tot een
Noordvleugelprovincie vandaag in aanvaring met de Eerste Kamer. Tijdens de behandeling
van de begroting van Binnenlandse Zaken werd een motie aanvaard die de minister oproept
zijn plannen op dit terrein op te schorten. SP-senator Arjan Vliegenthart, die de motie mede
indiende, was niet verbaasd dat de regering met de Senaat botste. 'Het afgelopen jaar hebben
we meerdere keren met de minister gesproken over zijn visie achter de opschaling van
gemeenten en provincies. Minister Plasterk is daarbij niet in staat gebleken om de Senaat te
overtuigen van nut en noodzaak van deze plannen. Deze motie is een logische vervolg
daarop.'
In december verzette de SP-fractie in de Eerste Kamer zich tegen de invoering van de
verhuurdersheffing. De verhuurderheffing werd na een urenlang debat met 38 stemmen voor
en 37 tegen door de Eerste Kamer aangenomen. Naar verwachting leidt de verhuurderheffing
de komende jaren tot forse huurverhogingen, minder investeringen in nieuwbouw en verdere
bezuinigingen op woningonderhoud door verhuurders. Dat betekent ook minder werk en dus
meer werkloosheid onder bouwvakkers. SP-senator Ruers: 'Voor deze minister van Wonen
tellen alleen de centen, niet de argumenten. Hij heeft alleen zijn eigen VVD als medestander.
Maar door het draaien van de PvdA en het gedogen van D66, ChristenUnie en SGP komt hij
er toch weg mee. Ik vind dat diep treurig!’
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Verantwoording 2013
Baten
In het verslagjaar 2013 was de SP met 8 Kamerleden in de Eerste Kamer vertegenwoordigd.
Volgens de ‘Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer’ bedraagt het
fractiebudget over 2013 conform de opgave van de Comptabele van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal € 34.533,00.
Maximale bijdrage over 2013

€ 34.533,00

Lasten
Personeelslasten
Doorbelaste personeelskosten
Overige personeelskosten
Reis- en verblijfkosten personeel
Overige kosten
Kleine aanschaffingen
Ondersteuning en advies
Overige algemene kosten
Reis- en verblijfkosten
(niet zijnde personeel)

€ 19.978.57
€ 19.646,99
€
40,05
€
291,53
€ 6.089,88
€ 1.571,02
€ 2.120,33
€
56,92
€ 2.341,61

Totale lasten Eerste Kamerfractie SP 2013:

€ 26.068,45

Exploitatieoverschot

€ 8.464,55
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Toelichting op de verantwoording
Lasten
Personeelslasten € 19.978,57
Op 31 december 2013 bedroeg de formatie bij de Tweede Kamerfractie van de SP 31,76
fulltime eenheden. Van deze personeelsformatie stond op basis van een overeenkomst van
dienstverlening tussen onder andere Stichting Personeel Socialistiese Partij en de Eerste
Kamerfractie van de SP in de periode januari t/m augustus 2013 8 uur per week voor
dienstverlening ter beschikking van de Eerste Kamerfractie van de SP.
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 € 52.060,- gedeeld door 37,5 uur per week maal 8 uur
gedurende de periode januari t/m augustus 2013

€ 7.404,09

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 voor 18,75 uur per week.
De doorbelaste personeelskosten bestaan uit het bruto-salaris, werkgeverslasten en additionele
personele kosten. Daarnaast is er sprake van overige personeelskosten verband houdende met
het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag en kosten voor maaltijden bij overwerk en
van reiskosten in verband met woon-werkverkeer.
•
•
•

doorbelaste personeelskosten
overige personeelskosten
reis- en verblijfkosten personeel

€ 19.646,99
€
40,05
€
291,53

Overige kosten € 6.089.88
Er zijn kosten gemaakt ten behoeve van het functioneren van de fractie. Deze kosten bestaan
uit kleine aanschaffingen, ondersteuning en advies, overige algemene kosten en reis- en
verblijfkosten (niet zijnde personeelskosten). Deze laatste kosten zijn met name gemaakt ten
behoeve van het jaarlijkse fractieweekend.
•
•
•
•

kleine aanschaffingen
ondersteuning en advies
overige algemene kosten
reis- en verblijkosten (niet zijnde personeelskosten)

€ 1.571,02
€ 2.120,33
€
56,92
€ 2.341,61
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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
Totale lasten Eerste Kamerfractie SP
Exploitatieoverschot

€ 34.533,00
-/- 26.068,45
€ 8.464,55

Afrekening
Reeds op voorschot ontvangen
Totale lasten Eerste Kamerfractie SP

€ 31.079,72
-/- 26.068,45

Terug te storten exploitatieoverschot

€ 5.011,27

Aangezien de werkelijke bestedingen lager zijn dan het ontvangen voorschot zal de Eerste
Kamerfractie van de SP het exploitatieoverschot á € 5.011,27 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
2013.
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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. 28 maart 2014.

M.J.M. Kox
fractievoorzitter
Eerste Kamerfractie SP

L.R. van Gijlswijk
penningmeester SP
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