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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
Op dinsdag 26 mei 2015 werd de nieuwe Eerste Kamer gekozen door de Provinciale Staten.
De SP vertegenwoordiging in de Eerste Kamer steeg met 1 zetel van 8 naar 9 zetels. Op
dinsdag 9 juni werden de nieuwe leden geïnstalleerd.
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 Köhler. Tezamen met de zittende Leden Tiny Kox, Tuur Elzinga, Arda Gerkens en Bob
Ruers de nieuwe Eerste Kamerfractie.
Het fractiebestuur bestond vóór de verkiezingen uit Tiny Kox, fractievoorzitter, Tineke
Slagter Roukema, vicefractievoorzitter en Arda Gerkens, fractiesecretaris. Na de verkiezingen
vervulde Arda Gerkens naast de functie van fractiesecretaris eveneens de functie van
vicefractievoorzitter.
Voor de verkiezingen fungeerde Tineke Slagter Roukema als voorzitter van de
Kamercommissie volksgezondheid, wetenschap en sport. Tuur Elzinga was ondervoorzitter
van de commissie buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. In de nieuwe
zittingsperiode werd Arda Gerkens voorzitter van de commissie economische zaken. Tuur
Elzinga werd voorzitter van de commissie Europese zaken. Tiny Kox was tweede
vicevoorzitter
van
de
commissie
buitenlandse
zaken,
defensie
en
ontwikkelingssamenwerking. Bob Ruers was ondervoorzitter van de commissie binnenlandse
zaken en huis van de Koning.

Nina de Ridder ondersteunde de fractie als parttime fractiemedewerker. Tiny Kox was uit
hoofde van zijn functie als fractievoorzitter lid van het partijbestuur. Meta Meijer was
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eveneens lid van het partijbestuur, uit hoofde van haar functie als regiovertegenwoordiger
namens Noord Holland (Zuid).
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 2015
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. De Senaat behandelde een
groot aantal wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer waren aangenomen; doorgaans op
initiatief van de regering, maar in enkele gevallen ook op initiatief van leden van de Tweede
Kamer. Veel voorstellen werden na behandeling in de betreffende Senaatscommissies als
hamerstuk afgedaan. De meeste voorstellen kregen goedkeuring van de kant van de SPfractie. In een beperkt aantal gevallen werd door de fractie 'aantekening' gevraagd tegen het
voorstel, hetgeen als zodanig opgenomen werd in de Handelingen.
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 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.
In januari heeft een door SP en CDA gezamenlijk voorbereide motie de regering verzocht om
de voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand van € 85 miljoen
achterwege te laten. Deze motie borduurde voort op drie eerder aangenomen moties van de SP
over de onverantwoorde bezuinigingen op de rechtsstaat.
In februari nam de Senaat de prioritaire EU wetsvoorstellen aan.
In maart nam de Senaat het initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en
Klaver aan over het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke
behandeling. De SP stemde tegen de wet taal-eis wet werk en bijstand, omdat het volgens de
fractie 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 in op het democratische tekort van de Unie, de
handelsverdragen TTIP en TiSa en belastingontwijking.
Het initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning
en burgemeester, werd met steun van de SP aangenomen in de Eerste Kamer.
In mei strandde het Initiatiefvoorstel-Oskam Verruiming aansprakelijkheid voor gedragingen
en minderjarigen vanaf veertien in de Eerste Kamer. Alleen CDA en PVV stemden voor het
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voorstel. Daarnaast werd de Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende
vermindering van het maximum aantal leden door de regering ingetrokken, wegens een
aangenomen amendement in de Tweede Kamer.
SP stemde tegen de wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd, omdat het de
regering de lasten van extra bijstandsuitkeringen door verdringing negeert. Het voorstel pakt
slecht uit voor 1,5 miljoen 65-plussers en werklozen, die door dit voorstel minder snel aan een
baan komen.
In juni nam de SP-fractie afscheid van de vertrekkende senatoren, werden de nieuwe leden
beëdigd en de leden in de commissies benoemd. Ankie Broekers Knol werd met steun van de
SP opnieuw gekozen tot voorzitter van de Eerste Kamer.
In september werd de behandeling van het Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet
normalisering rechtpositie ambtenaren aangehouden door de initiatiefnemers. De kritiek van
de SP-fractie werd tijdens de behandeling niet weggenomen.
De SP stemde tegen het aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor
het primair onderwijs. Ook stemde de SP tegen het voorstel Werken na de AOW-gerechtigde
leeftijd, omdat de regering geen goed beeld kan geven van de verdringingseffecten.
In oktober, tijdens de Algemene Beschouwingen, besteedde de SP aandacht aan het gebrek
aan resultaat van de Regering Rutte II. De werkloosheid is hoger, de duur hardnekkiger, het
aantal vaste banen lager, meer flexbanen, een kleinere publieke sector en tot slot grotere
verschillen tussen arm en rijk. 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, de toegang tot recht en rechtshulp en het Nederlands Forensisch Instituut.
In november werd het Initiatiefvoorstel-Recourt, Oskam en Segers Opheffing strafrechtelijke
immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers verworpen, ondanks een
voorstem van de SP. 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 aangehouden tot nader orde.
In december 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 deze maand de novelle op het Belastingplan behandeld. De SP stemde
tegen, omdat de minimumeis van de SP niet vervuld werd: mensen met lage inkomens delen
niet evenredig mee in de lastenverlichting.
In het verslagjaar maakten Tiny Kox en Tuur Elzinga deel uit van de Parlementaire Assemblee
van de Raad van Europa. Tiny Kox nam als fractievoorzitter van Verenigd Europees Links
fdeel aan de Presidential Committee, het Bureau en de Standing Committee van de assemblee.
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. Hij was voorzitter van de subcommissie inzake het Europees
Sociaal Handvest.
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Erik Meijer en Nanneke Quik-Schuijt en daarna Hans-Martin Don en Frank Köhler, maakten
deel uit van het Benelux Parlement. Bastiaan van Apeldoorn werd benoemd in de
parlementaire delegatie naar de NAVO assemblee.
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Verantwoording 2015
Baten
In het verslagjaar 2015 was de SP met 8 (tot 9 juni) en na de verkiezingen met 9 Kamerleden
vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Volgens de 'Regeling financiële ondersteuning fracties
Eerste Kamer' bedraagt het fractiebudget over 2015 conform de uitgaven van de Comptabele
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal €34.533,00.
€34.533,00

Maximale bijdrage over 2015
Lasten

Lasten
Personeelslasten
1. doorbelaste personeelskosten
2. overige personeelskosten
3. reis- en verblijfkosten personeel

Overige kosten
1. kleine aanschaffingen
2. ondersteuning en advies
3. overige algemene kosten
4. reis- en verblijfkosten (niet zijnde
personeelskosten)
Totale lasten Eerste Kamerfractie SP 2015
Exploitatietekort

€28.668,56
€22.841,04
€215,75
€5.611,77

€8.085,22
€75,30
€4.211,91
€133,10
€3.664,91
€36.753,78
-€2.220,78
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Toelichting op de verantwoording
Lasten
Personeelslasten €28.668,56
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 bruto-salaris, 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
 overige personeelskosten
 reis- en verblijfkosten personeel

€22.841,04
€215,75
€5.611,77

Overige kosten €8.085,22
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
ondersteuning en advies
overige algemene kosten
reis- en verblijfkosten (niet zijnde
personeelskosten)

€75,30
€4.211,91
€ 133,10
€3.664,91
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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

€34.533,00
€36.753,78

Exploitatietekort

- €2.220,78

Afrekening
Reeds op voorschot ontvangen
Totale lasten Eerste Kamerfractie SP
Van Eerste Kamer te ontvangen

€32.432,00
€36.753,78
€2.101,00

Aangezien de werkelijke bestedingen hoger zijn dan het ontvangen voorschot ziet de Eerste
Kamerfractie van de SP het exploitatietekort á € 2.101,00 gaarne van de Comptabele van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal tegemoet, na ontvangst van een schriftelijke mededeling
met betrekking tot de vaststelling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2015.
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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. 31 maart 2015.

M.J.M. Kox
Fractievoorzitter
Eerste Kamerfractie SP

J.G.C. (Hans) van Heijningen
Algemeen secretaris SP
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