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Nieuwsbrief - SP Kerkrade 
DE SP, DAT ZIJN WE SAMEN !!!

Grupellostraat 51

6461 ET


kerkrade@sp.nl

06 11 500 946

  Jaargang 2, nummer  11 

1. SP-motie inzake eerlijke transitievergoeding 
voor WOZL-medewerkers raadsbreed 
aangenomen 

2. Gelijke kansen voor alle vrouwen 
3. Op weg naar het XXIV Congres 
4. Word ook lid. 

Volg ons ook op:  
https://m.facebook.com/SocialistischePartijKerkrade/  
of bezoek onze website: http://www.kerkrade.sp.nl  
heb je vragen, op- of aanmerkingen, suggesties etc. , stuur dan een e-mail naar: 
kerkrade@sp.nl  
of bel met: 06 11 500 946 
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SP-motie inzake eerlijke 
transitievergoeding voor 
WOZL-medewerkers 
raadsbreed aangenomen! 

Is een werknemer twee jaar of langer in dienst 
geweest bij een werkgever en had hij/zij een vaste 
of tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan krijgt hij/zij 
een vergoeding bij ontslag of bij het niet verlengen 
van de arbeidsovereenkomst. Voorwaarde is dat 
het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Deze 
vergoeding heet de transitievergoeding.

Een werknemer kan deze vergoeding gebruiken om zich om te scholen of om een eigen bedrijf 
te beginnen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat hij in dienst is 
geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2019 maximaal € 81.000. Behalve als een 
werknemer meer dan € 81.000 per jaar verdient, dan is de maximale vergoeding gelijk aan het 
jaarsalaris. 

Maar al te vaak proberen werkgevers de uitkering van deze transitievergoeding te ontlopen 
door werknemers zogenaamd “slapend in diens te houden”. De Hoge Raad heeft op 8 
november 2019 in haar uitspraak in de zaak 19/01873 bepaald dat de eis van ‘goed 
werkgeverschap’ met zich meebrengt dat een werkgever een werknemer niet in een ‘slapend 
dienstverband’ mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Op de 
werkgever rust dus de verplichting om, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, met 
betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Per 1 januari 2020 treedt er een nieuwe wet in werking, waardoor werknemers wellicht geen of 
een te lage transitievergoeding zouden ontvangen. Daarom heeft SP Kerkrade een motie 
ingediend zodat 28 Kerkraadse werknemers van de WOZL dat krijgen waar ze recht op hebb 

Met deze motie draagt de raad het college van burgermeester en wethouders op: De in het AB 
van WOZL zitting hebbende portefeuillehouder in het AB van WOzL de navolgende punten in 
te brengen: 

1. de directie van de WOZL op te dragen alle medewerkers met een slapend dienstverband en 
zij die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, goed voor te lichten over de 
transitievergoeding en dit dienstverband indien dit in het belang is van de werknemer te 
beëindigen en tot vergoeding over te gaan van het bedrag waar de werknemer wettelijk recht 
op heeft. Ook als dit afwijkt van de vergoeding die verstrekt wordt door het UWV. 
2. de directie van de WOZL op te dragen in deze situatie te handelen volgens de wet en 
daarbij het belang van de werknemer als 1e prioriteit hanteert, ook als dit zou leiden tot hogere 
kosten voor de organisatie of gemeente. 
3. Mocht de berekening van de transitievergoeding bij betaling na 1 jan 2020 (WAB) in 
vergelijking met de situatie van uitbetaling voor 1 jan 2020 nadeliger zijn voor de medewerker, 
er dan zorg voor te dragen dat de transitievergoeding volgens de berekening voor 1 jan zal 
plaatsvinden. 
4. een terugkoppeling aan de raad te geven over de resultaten van de gesprekken.
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Gelijke kansen voor alle vrouwen! 

De SP heeft ingestemd met een 
vrouwenquotum in de Raad van 
Commissarissen van 
beursgenoteerde bedrijven. De SP 
vindt het belangrijk om 
kansengelijkheid voor vrouwen in 
de bestuurskamer te bevorderen, 
maar zeker ook voor alle andere 
vrouwen die kunnen en willen 
werken.


SP-fractievoorzitter Lilian 
Marijnissen: 'Naast onze steun voor het vrouwenquotum hebben we ook een eigen 
voorstel gedaan dat door een meerderheid van de Tweede Kamer wordt gesteund. Het is 
goed dat er werk wordt gemaakt van meer vrouwen op hoge posities. Maar minstens zo 
belangrijk is het vergroten van de kansengelijkheid voor al die vrouwen op de werkvloer: 
het winkelpersoneel, de schoonmaaksters en onze 
zorgverleners.'


De tijd van wachten tot er vanzelf meer gelijkheid 
komt tussen man en vrouw is voorbij.  

Het aangenomen voorstel van de SP stelt dat de 
regering een plan moet maken om gelijke kansen 
voor alle vrouwen te realiseren. Hierin moeten zaken 
als goede en toegankelijke kinderopvang, een 
toereikend ouderschapsverlof en meer zekere banen 
van een fatsoenlijke omvang betrokken worden.


Lilian Marijnissen: 'De tijd van wachten tot er vanzelf 
meer gelijkheid komt tussen man en vrouw is wat 
mij betreft voorbij. Een vrouwenquotum voor hoge 
functies is een belangrijke stap, maar is slechts het 
begin. De SP zal zich de komende tijd blijven 
inzetten voor gelijke kansen voor vrouwen op alle 
plekken. Het is te gek voor woorden dat in 2019 
vrouwen voor hetzelfde werk bijvoorbeeld nog 
steeds minder verdienen dan mannen.'
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Op weg naar het XXIV Congres. 

Op 14 december 2019 organiseert de SP het 
vierentwintigste congres. Tijdens dit congres kiezen 
de leden een nieuwe voorzitter, secretaris en 
partijbestuur. Tevens stelt het congres het 
congresstuk “Samen vooruit” vast. 

SP Kerkrade zal met 5 personen vertegenwoordigd zijn 
tijdens dit congres. Tijdens diverse bestuurs- en 
ledenvergaderingen is het congresstuk d afgelopen 
maanden goed besproken en op 19 november jl. 
konden de leden hun stem uitbrengen voor de 
voorzitters- en secretarisfunctie en konden hun stem 
uitbrengen inzake 11 te verkiezen partijbestuursleden. 
Het zal een lange, spannende, maar zeker ook een 
leuke dag worden. 


We zijn benieuwd wie de leden gaan kiezen als voorzitter: 
Jannie Visscher, als voorgedragen kandidaat of Patrick Van 
Lunteren, die zich als tegenkandidaat stelt.


Arnout Hoekstra is de kandidaat voor de secretarisfunctie.


In de volgende en tevens laatste nieuwsbrief van 2019 
bespreken we de uitslag van de stemming en volgt een 
verslag van deze congresdag.

De redactie wenst alle 

nieuwsbrieflezers hele fijne feestdagen en 

voor 2020 heel veel geluk en vooral goede 

gezondheid
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