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Hoofdstuk 1. Inleiding  
 
De farmaceutische industrie is in beweging en veranderingen volgen zich snel op. Alle partijen sturen 

sterk op kosten en kostenbeheersing om de concurrentiepositie te behouden. De concurrentie met 

lage-lonen landen is groot. Daarnaast wordt wet- en regelgeving zowel voor de farmaceutische 

productie in Nederland als BRZO-bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen) voortdurend 

aangescherpt. Flexibiliteit en slagvaardigheid om snel mee te kunnen bewegen met deze 

ontwikkelingen zijn cruciaal voor een succesvolle en toekomstbestendige organisatie. Voor Aspen Oss 

geldt dat deze flexibiliteit en slagvaardigheid zowel van belang zijn voor haar concurrentiepositie in de 

farmaceutische industrie als voor het behoud van haar positie binnen het wereldwijde Aspen netwerk. 

Bovenstaande ontwikkelingen zullen Aspen Oss noodzaken haar organisatie steeds kritisch te 

beschouwen en waar nodig aan te passen en de organisatie toekomstbestendig te maken en houden. 

Deze aanpassingen kunnen leiden tot het verval van functies en gedwongen ontslagen. Aspen Oss 

hecht eraan de personele gevolgen van alle organisatie-aanpassingen gedurende de looptijd van dit 

Sociaal Plan (waarbij de datum boventalligheid valt binnen de looptijd) op een passende wijze op te 

vangen. Om die reden heeft zij met de belanghebbende vakverenigingen dit Sociaal Plan afgesloten. 
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Hoofdstuk 2. Definities 

a. Werkgever   Aspen Oss B.V. 

 

b. Werknemer   Iedere medewerk(st)er met een arbeidsovereenkomst voor  

onbepaalde tijd met Aspen Oss B.V. 

 

c. Cao    De collectieve arbeidsovereenkomst, indien en voor zover van  

toepassing op de Werknemer. Op het moment van 

ondertekening van dit Sociaal Plan is dit de CAO Aspen Oss  

1 januari 2014 - 30 juni 2015. 

 

d. Basissalaris   Het bruto maandsalaris, zoals gedefinieerd in de Cao (artikel  

2c), vermeerderd met 8% vakantietoeslag. 

 

e. Vaste ploegendiensttoeslag De ploegendiensttoeslag, zoals gedefinieerd in de Cao (artikel  

13 sub a), mits van toepassing op Werknemer op Datum 

boventalligheid. 

 

f. Bonus doelpercentage  Het AIP-percentage behorend bij de band waarin de  

Werknemer op Datum boventalligheid is ingedeeld, zoals 

genoemd in bijlage III van de Cao, zijnde 5, 7 of 10%. Voor 

band 500 en hoger én werknemers die vallen onder SIP geldt 

een percentage van maximaal 15%. Eventuele andere 

(individueel overeengekomen) bonuspercentages vallen niet 

onder het hier bedoelde Bonus doelpercentage. 

 

g. Functie    De feitelijke werkzaamheden en taken/bevoegdheden die de  

Werknemer normaliter, voorafgaande aan de 

organisatiewijziging, verricht en die door de Werkgever zijn 

opgedragen (de ‘bedongen arbeid’). Voor zover de 

Werknemer tijdelijk wordt ingezet op een project, geldt dat 

hij/zij ingedeeld blijft in de Functie, die hij/zij voor het project 

uitoefende. 

 

h. Uitwisselbare Functie  Een functie die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en  

omstandigheden (wederkerig) vergelijkbaar en gelijkwaardig is 

met de Functie binnen dezelfde Logische eenheid van de 

Bedrijfsvestiging. 

 

i. Logische eenheid  De bedrijfsactiviteiten waarbinnen in dit Sociaal Plan wordt  

afgespiegeld. Er worden in totaal 12 logische eenheden 

binnen de Bedrijfsvestiging onderscheiden:  

(1) Chemical Operations Moleneind (COM) 

(2) Chemical Operations de Geer (COG) 

(3) Biochemie (BO) 

(4) Human Resources (HR) 

(5) Finance/Legal (F/L) 
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(6) Information Technology (IT) 

(7) Supply Chain Management (SCM) inclusief Procurement 

(8) Marketing & Sales (M&S) 

(9) Safety Health & Environment (SHE) inclusief Permit 

Foundation 

(10) Technical Affairs (TA) 

(11) Development Technical Operations (DTO) 

(12) Quality (Q).  

 

De onderdelen en/of samenstelling van deze eenheden 

kunnen gedurende de looptijd van het Sociaal Plan wijzigen 

wegens bedrijfseconomische- of organisatorische redenen. 

Deze 12 ‘hekken’ om logische eenheden blijven gedurende 

het Sociaal Plan staan, maar de functies binnen een logische 

eenheid (‘hek’) kunnen veranderen of gereduceerd worden. 

 

j. Passende Functie  Een functie wordt als passend beschouwd als aan de  

volgende voorwaarden is voldaan: 

 de salarisschaal is maximaal één schaal lager of hoger in 

vergelijking tot de (oude) Functie; 

 de functie-inhoud, opleidingsniveau, ervaringsniveau, 

arbeidsomstandigheden (inclusief werklast) komen 

grotendeels overeen met de (oude) Functie dan wel 

passen bij de opgedane kennis en ervaring van 

Werknemer, terwijl het aantal arbeidsuren (afgesproken 

fte percentage) gelijk is aan de (oude) Functie; 

 de Werknemer is vrijwel direct inzetbaar op de beoogde 

(passende) functie; onder “vrijwel direct inzetbaar” wordt 

verstaan: met een inwerkperiode van maximaal 6 

maanden waarin zo nodig een extra opleiding op kosten 

van de Werkgever – mits redelijk – wordt gevolgd. 

Voorwaarde is dat de basiskennis voldoende is om 

vaardigheden tot het vereiste niveau te kunnen 

ontwikkelen; 

 de beoogde (passende) functie is niet van tijdelijke aard; 

 het betreft een functie bij de Werkgever, locatie Oss of 

Boxtel. 

 

Een Werknemer werkzaam in de ploegendienst heeft volgens 

het systeem van de Cao standaard een arbeidsduur van 40 

uur per week. Afhankelijk van het ploegenrooster kunnen de 

roostervrije dagen in het rooster verwerkt zijn, waardoor er 

feitelijk minder dan 40 uur per week gewerkt wordt. Een ander 

ploegenrooster staat aan de passendheid van de aangeboden 

functie echter niet in de weg, waarbij de Cao-regelingen met 

betrekking tot werken in ploegen worden gerespecteerd.  
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k. Bedrijfsvestiging  Als Bedrijfsvestiging, zoals bedoeld in artikel 4:2  

Ontslagbesluit, geldt Aspen Oss BV te Oss en omgeving, wat 

tevens de locatie Boxtel omvat.  

 

l. Boventallige Werknemer Een Werknemer wordt boventallig verklaard als zijn Functie  

vervalt. De Werknemer krijgt de status “Boventallige 

Werknemer” vanaf het moment dat hij een schriftelijke 

mededeling boventalligheid heeft ontvangen. De Werknemer 

verliest de status “Boventallige Werknemer” bij interne 

herplaatsing in een Passende functie vóór Datum 

boventalligheid of bij interne herplaatsing in een functie vóór 

uitdiensttreding.  

 

m. Datum boventalligheid  De datum waarop de functie naar het oordeel van de  

Werkgever vervalt: 

(a) omdat de Functie op meer dan ondergeschikte punten 

wijzigt, in zijn geheel vervalt of door inkrimping vervalt 

en/of  

(b) de werkzaamheden behorend bij de Functie afgerond 

zijn. 

Deze situaties worden beoordeeld ten opzichte van de 

Peildatum.  

 

n. Datum W   Datum W is de Datum boventalligheid vermeerderd met de 

voor Werkgever toepasselijke opzegtermijn. 

 

o. Inkomensderving  De Inkomensderving wordt volgens een vaste formule  

berekend. Over de periode vanaf Datum W tot het einde van 

de kalendermaand, waarin de Werknemer de (ten tijde van de 

Datum boventalligheid op basis van regelgeving geldende) 

AOW-gerechtigde leeftijd (= datum Y) bereikt, wordt opgeteld: 

 

(1) de som van de B-Factor; 

(2) vermeerderd met de nominale doorsnee 

werkgeversbijdragen (zoals vastgelegd in de 

toepasselijke uitvoeringsovereenkomst) aan de 

pensioenverzekeraar per Datum boventalligheid (dit zijn 

de pensioenpremies die door Werkgever voor de 

Werknemer zouden worden betaald tussen Datum W en 

datum Y); 

(3) verminderd met de gebruikelijke werknemersbijdragen in 

het pensioen per Datum boventalligheid (dit zijn de 

pensioenpremies die door de Werknemer zouden worden 

betaald tussen Datum W en datum Y); 

(4) verminderd met de te verwachten WW-uitkeringen, 

ongeacht of deze daadwerkelijk worden ontvangen (de 

verwachtte WW-uitkeringen worden berekend op basis 
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van de op Datum boventalligheid bekende wetgeving 

geldend vanaf Datum W). 

 

Nu sprake is van een vaste formule, worden voor de 

berekening van de Inkomensderving andere elementen buiten 

beschouwing gelaten (bijvoorbeeld eventuele inkomsten na 

Datum boventalligheid, zoals loon, lijfrente, vroegpensioen, 

(vervroegd) ouderdomspensioen, VUT, levensloop of 

soortgelijke regelingen). Ook worden, ongeacht de reden 

daarvoor, bijvoorbeeld eventuele strafkortingen door UWV op 

de WW-uitkering buiten beschouwing gelaten. 

 

p. B-Factor In dit Sociaal Plan omvat de B-factor uitsluitend het  

 Basissalaris vermeerderd met de Vaste ploegendiensttoeslag 

en het Bonus doelpercentage per de Datum boventalligheid. 

Alle overige emolumenten behoren niet tot de B-factor. Er 

wordt uitgegaan van het fte percentage op Datum 

boventalligheid. Bij tijdelijk ouderschapsverlof geldt het 

oorspronkelijke fte percentage voor aanvang van het 

ouderschapsverlof. Korting op het Basissalaris tijdens de 1
ste

 

104 weken  ziekteperiode en tijdens een eventuele 

loonsanctie periode wordt niet meegenomen. Bij 

boventalligheid na twee jaar ziekte geldt het voor de verrichte 

werkzaamheden toepasselijke Basissalaris vermeerderd met 

de Vaste ploegendiensttoeslag en het Bonus doelpercentage 

per de Datum Boventalligheid als uitgangspunt voor de B-

factor 

 

q. Beëindigingsvergoeding De totale eenmalige vergoeding die aan de Boventallige  

Werknemer zal worden betaald in verband met de beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst op grond van dit Sociaal Plan. 

Deze vergoeding bestaat uit de Transitievergoeding 

vermeerderd met de Eenmalige toeslag 2015-2016. 

 

r. Eenmalige toeslag 2015-2016 Het verschil tussen de uitkomst van de  

kantonrechtersformule zoals uitgewerkt in bijlage III van dit 

Sociaal Plan, en de Transitievergoeding, gebaseerd op de B-

factor en Datum W.  

 

s. Transitievergoeding  De wettelijke transitievergoeding, zoals bedoeld in artikel  

7:673 BW – 7:673c BW (de Wet Werk en Zekerheid), die 

vanaf 1 juli 2015 geldt en is gebaseerd op de B-factor en 

Datum W. De hoogte van de transitievergoeding wordt als 

volgt berekend: 

1. over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst: 1/6 

van de B-factor voor elke periode van 6 maanden dat de 

arbeidsovereenkomst heeft geduurd (is 1/3 per volledig 

dienstjaar); 
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2. over de daaropvolgende jaren dat de 

arbeidsovereenkomst heeft geduurd:1/4 van de B-factor 

voor elke periode van 6 maanden dat de 

arbeidsovereenkomst heeft geduurd (is ½ per volledig 

dienstjaar); 

3. uitzondering: als de Boventallige Werknemer op Datum 

W 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst heeft 

tenminste 10 jaar geduurd, dan geldt in afwijking van 

punt 1 en 2, ½ van de B-factor voor elke periode van 6 

maanden dat de Boventallige Werknemer na het 

bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij Werkgever in 

dienst is geweest (is een volledige B-factor per volledig 

dienstjaar); 

4. gemaximeerd: de transitievergoeding is maximaal                 

€ 75.000,- bruto of, bij een hoger jaarsalaris, maximaal 

een jaarsalaris. 

 

In dit Sociaal Plan wordt met een gunstiger B-factor 

gerekend dan volgt uit de Wet Werk en Zekerheid. 

 

t. Begeleidingscommissie De commissie die oordeelt over eventuele bezwaren van de  

Werknemer naar aanleiding van de uitvoering van dit Sociaal 

Plan, waarbij de exclusieve bevoegdheid van deze commissie 

beschreven is in hoofdstuk 8 van dit Sociaal Plan. 

 

u. Cao-commissie              De commissie, zoals bedoeld in artikel 7:671a lid 2 BW 

(geldend  

vanaf 1 juli 2015), die oordeelt over het verzoek van 

Werkgever 

om de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische 

omstandigheden te mogen opzeggen en die op grond van dit 

Sociaal Plan adviseert of de in het Sociaal Plan 

overeengekomen selectiecriteria correct zijn toegepast, 

waarbij de exclusieve bevoegdheid van deze commissie is 

beschreven in hoofdstuk 8 van dit Sociaal Plan. 

 

v. Transitietermijn   de termijn zoals beschreven in artikel 4.2 Sociaal Plan. 

 

w. Transitiebegeleiding  de begeleiding zoals beschreven in artikel in artikel 4.7  

Sociaal Plan.  

 

x. Opzegtermijn   de opzegtermijn zoals beschreven in artikel 4.3 Sociaal Plan 

 

y. Rechtsvoorganger  de (rechts)persoon van wie de uit de arbeidsovereenkomst  

voortvloeiende rechten en verplichtingen krachtens 

overeenkomst of van rechtswege op de nieuwe werkgever zijn 

overgegaan, zoals bedoeld in artikel 7:662 BW.  
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z. Scholingskosten  de kosten die voor vergoeding, in de zin van artikel 4.8  

Sociaal Plan in aanmerking komen, zijnde: inschrijfgelden, 

cursus-, tentamen- en examengelden en kosten van boeken 

(exclusief algemeen gangbare naslagwerken en 

woordenboeken). Kosten van deelname aan separate (los 

staande) congressen, seminars e.d. en reiskosten, die in het 

kader van scholing worden gemaakt, vallen hier niet onder.  

 

aa. Peildatum   de datum waartegen afgespiegeld wordt alsook de bepalende 

datum voor de vraag of men kort of langdurig ziek is en onder 

een bedrijfsspecifieke uitzondering valt bij selectie. De 

peildatum wordt in  dit Sociaal Plan bepaald op de datum van 

het aanzeggesprek, zoals vastgelegd in de adviesaanvraag of 

zoals (vooraf) gecommuniceerd met de OR. 
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Hoofdstuk 3. Werkingssfeer, status en looptijd 

3.1  Werkingssfeer 

Dit Sociaal Plan is van toepassing op iedere Werknemer (ongeacht of de cao van toepassing 

is), en wiens boventalligheidsdatum is gelegen tussen 1 april 2015 en 31 december 2016. Het 

Sociaal Plan is niet van toepassing op:  

 

 de werknemer die op eigen initiatief opzegt; 

 de werknemer die ontslagen wordt wegens een dringende reden; 

 de werknemer die ontslagen wordt wegens een andere reden dan boventalligheid; 

 de werknemer die werkzaam is bij Aspen Oss BV op basis van een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; 

 de stagiair, uitzendkracht, ZZP-er of een andere opdrachtnemer, die werkzaam is bij 

Aspen Oss BV. 

 

3.2 Status 

Dit Sociaal Plan heeft de status van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en zal door 

Partijen als onderdeel van de cao Aspen Oss BV worden aangemeld conform artikel 4 Wet op 

de Loonvorming. Rechten voortvloeiend uit een eventueel eerder sociaal plan komen met 

inwerkingtreding van dit Sociaal Plan te vervallen. Dit Sociaal Plan heeft zover het mindere of 

betere aanspraken geeft, voorrang op voorgaande sociale plannen.  

 

3.3 Looptijd 

Dit Sociaal Plan treedt op 1 april 2015 in werking en eindigt van rechtswege, zonder dat 

voorafgaande opzegging nodig is, op 31 december 2016. Individuele rechten die voortvloeien 

uit dit Sociaal Plan worden ook na de looptijd van het Sociaal Plan gerespecteerd. De op grond 

van artikel 7:671a lid 2 BW (geldend vanaf 1 juli 2015) door Partijen ingestelde cao-commissie 

blijft van kracht en bevoegd na 31 december 2016, voor zover het ziet op boventalligheid 

vallend onder en gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan. Dat geldt ook voor de ingestelde 

begeleidingscommissie.  

Nawerking van dit Sociaal Plan is expliciet uitgesloten: na 31 december 2016 kunnen er geen 

aanspraken meer ontstaan op de voorzieningen en bepalingen uit dit Sociaal Plan. Mochten 

zich collectieve ontslagen voordoen met een Datum boventalligheid na 31 december 2016 dan 

zal Aspen Oss BV met de Vakverenigingen in overleg treden over een nieuw Sociaal Plan. 

 

3.4 Ingrijpende of onvoorziene omstandigheden 

Mochten er tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan zich ingrijpende wijzigingen en/of 

onvoorziene veranderingen voor doen in de bedrijfseconomische en financiële positie van 

Werkgever of in de zin van relevante wijzigingen in wet- en regelgeving, die een 

kostenverhogend effect hebben voor Werkgever bij de uitvoering van dit Sociaal Plan, dan kan 

dit aanleiding zijn voor Partijen in overleg treden over mogelijke wijziging van dit Sociaal Plan op 

een wijze die voor alle partijen geldt als een aanvaardbare oplossing. 

 

3.5 Regulier overleg en vredesplicht 

Tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan zullen de ontwikkelingen in de uitvoering van dit Sociaal 

Plan worden gevolgd en besproken in het reguliere overleg. De Vakverenigingen ontvangen in 

dat kader onder meer een periodieke status-update van het transitietraject (individuele 

transitiebegeleiding) uitgaande van een ‘succesvol afgerond transitietraject’. Hieronder wordt 
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verstaan: de situatie waarin de Boventallige werknemer binnen een periode van minimaal 6 

maanden en maximaal 12 maanden na Datum boventalligheid een betaalde baan of betalende 

klanten heeft. Als de Boventallige werknemer welbewust kiest voor een onbetaalde baan (bijv. 

vrijwilligerswerk), zal dat ook als succesvol afgerond transitietraject worden beschouwd. In 

geval de Boventallige werknemer kan worden aangemerkt als ‘omscholer’ geldt een periode van 

maximaal 18 maanden. Eventuele werknemers met een WIA-status vallen hier niet onder, nu 

daarvoor individueel maatwerk wordt gehanteerd.  

De Vakverenigingen zullen gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan geen activiteiten 

verrichten of ondersteunen die het werk belemmeren of staken, uitsluitend voor  zover het ziet 

op (voorgenomen) maatregelen van Werkgever leidend tot boventalligheid vallend onder dit 

Sociaal Plan.  

 

3.6  Melding Collectief Ontslag 

Indien van toepassing zal Werkgever de voorgenomen reorganisatie en te verwachten 

ontslagen binnen één werkgebied, met inachtneming van de Wet Melding Collectief Ontslag 

(WMCO), melden aan het bevoegd gezag (UWV) en de Vakverenigingen. De Vakverenigingen 

verklaren hierbij dat dit Sociaal Plan voorziet in voldoende verzachtende maatregelen voor de 

bedrijfseconomische en/of bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen die gedurende de looptijd 

van dit Sociaal Plan aan de orde kunnen komen. De raadpleging in het kader van de WMCO zal 

dan ook slechts betrekking hebben op de eventuele mogelijkheden om collectieve ontslagen te 

voorkomen of te verminderen. 
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Hoofdstuk 4. Financiële voorzieningen 

4.1 Beëindigingsvergoeding 

Als de Boventallige Werknemer niet intern herplaatst kan worden en de arbeidsovereenkomst 

om die reden beëindigd wordt op Datum boventalligheid, op Datum W of zo spoedig mogelijk 

daarna, heeft de Boventallige Werknemer recht op een eenmalige Beëindigingsvergoeding die 

als volgt wordt berekend: A+B, waarbij: 

 

A = de Transitievergoeding, zoals bedoeld in artikel 2s; 

B = de Eenmalige toeslag 2015-2016, zoals bedoeld in artikel 2r. 

 

4.2  Transitietermijn 

De Boventallige Werknemer heeft recht op een Transitietermijn. De Transitietermijn is een 

extra vergoeding in geld, bedoeld ter (financiële) overbrugging naar een andere baan of ander 

inkomen, en bedraagt drie maandsalarissen, gebaseerd op de B-factor. Deze vergoeding 

wordt in dit Sociaal Plan niet afgetrokken van de Transitievergoeding en/of de Eenmalige 

toeslag 2015-2016 en komt dus bovenop de Beëindigingsvergoeding. 

 

4.3 Opzegtermijn 

De Opzegtermijn is de op Datum boventalligheid voor Werkgever geldende wettelijke 

opzegtermijn. De Boventallige Werknemer blijft gedurende de Opzegtermijn in dienst en treedt 

dus pas op Datum W uit dienst. Dit tenzij de Boventallige Werknemer er voor kiest om de 

Opzegtermijn in geld te laten uitbetalen. De vergoeding voor de Opzegtermijn is dan 

gebaseerd op de B-factor. De Boventallige Werknemer, die er voor kiest om de Opzegtermijn 

te laten uitbetalen, dient dit vóór Datum boventalligheid schriftelijk bij HR aan te geven 

(eenmalig keuzemoment). 

 

4.4  Ziekte, zwangerschap of andere opzegverboden 

Bij ziekte (in 1
ste

 104 weken en eventuele loonsanctieperiode), zwangerschap of andere 

situaties die vallen onder een wettelijk opzegverbod, worden de extra maanden, die de 

Boventallige Werknemer in dienst blijft na Datum W, als gevolg van het wettelijk opzegverbod, 

in mindering gebracht op de Eenmalige toeslag 2015-2016 en/of de Transitietermijn. Het 

maandsalaris dat in mindering wordt gebracht wordt berekend aan de hand van de B-factor (= 

zie artikel 2p) vermeerderd met de maandelijkse nominale doorsnee werkgeversbijdrage 

pensioen. De Opzegtermijn en de Transitievergoeding blijven onaangetast. 

 

4.5 Maximering 

De Beëindigingsvergoeding vermeerderd met de Transitietermijn, zoals omschreven in de 

artikelen 4.1 en 4.2, is altijd gemaximeerd tot de Inkomensderving, zoals berekend volgens de 

vaste formule in artikel 2o. 

 

4.6 Wijze van betalen 

Werkgever zal de Beëindigingsvergoeding, de Transitietermijn en indien van toepassing de 

vergoeding voor de Opzegtermijn, binnen één maand na uitdiensttreding voldoen, onder 

inhouding van de verschuldigde loonbelasting en sociale premies. Uitbetaling vindt plaats op 

de bij Werkgever bekende salarisrekening van Werknemer. Financieel of fiscaal advies wordt 

niet vergoed door Werkgever.  
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4.7 Transitiebegeleiding 

Werkgever biedt de Boventallige Werknemer individuele Transitiebegeleiding (door een extern 

transitiebureau) aan met een duur van 6 maanden. Deze termijn kan met maximaal 3 

maanden worden verlengd voor moeilijk bemiddelbare Werknemers. Op indicatie van de 

transitiebegeleider en op basis van een schriftelijk verzoek bij HR kan de Boventallige 

(ex)Werknemer voor deze verlenging in aanmerking komen. De individuele 

Transitiebegeleiding kan – op verzoek van Werknemer – direct na het aanzeggesprek starten, 

maar start in ieder geval vanaf Datum boventalligheid. Maakt de Boventallige Werknemer 

geen gebruik van de individuele Transitiebegeleiding, bestaat er geen recht op een 

vervangende vergoeding. De kosten van deze Transitiebegeleiding (transitiekosten) worden in 

dit Sociaal Plan niet afgetrokken van de Transitievergoeding en/of de Eenmalige toeslag 

2015-2016. Werknemer komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten, 

die in het kader van de Transitiebegeleiding gemaakt worden. 

 

4.8 Scholingskosten 

De Boventallige Werknemer kan een scholingsverzoek indienen vanaf datum aanzeggesprek. 

Er geldt hierbij een scholingsbudget van maximaal € 6.050,- (incl. BTW) met een eigen 

bijdrage voor de Werknemer van 10%. De eigen bijdrage van 10% geldt altijd, ook als de 

Scholingskosten lager zijn dan het maximale budget. Boven een factuurbedrag van € 6.050,- 

(incl. BTW) komt het meerdere volledig voor rekening van Werknemer.  

 

Voorbeeld: bij een factuurbedrag van € 6.050,- (incl. BTW) draagt Werkgever € 5.445,- bij en 

Werknemer € 605,-.  

 

De Werknemer doet het scholingsverzoek uiterlijk binnen 6 maanden na Datum 

boventalligheid en: 

 

1. toont aan dat de gevraagde opleiding bijdraagt aan verbetering van zijn/haar positie op 

de arbeidsmarkt (dit ter beoordeling van Werkgever), omdat de opleiding: 

a. past binnen het samen met het transitiebureau vastgestelde transitietraject of 

b. past binnen een gedegen, opgebouwd bedrijfsplan of 

c. past binnen de beoogde werkzaamheden als ZZP-er, waarvoor een 

toereikende VAR-verklaring wordt verstrekt of 

d. naar het oordeel van Werkgever anderszins bijdraagt aan verbetering van de 

positie op de arbeidsmarkt (voor die Boventallige Werknemers die ervoor 

kiezen niet deel te nemen aan het aangeboden transitietraject en die geen 

bedrijf starten of als ZZP-er werken); en 

2. verklaart dat hij/zij bij indiening van het scholingsverzoek geen inkomen elders ontvangt 

gelijk aan 80-100% van het oorspronkelijke bruto jaarsalaris (zoals bedoeld in de cao) 

en ook geen arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever heeft getekend. Het 

scholingsbudget gaat er vanuit dat de Boventallige Werknemer bij indiening van het 

verzoek geen ander werk heeft, nu het scholingsbudget bedoeld is om de transitie naar 

ander werk te versoepelen. 

 

Werkgever beoordeelt het scholingsverzoek op bovenstaande criteria. Indien niet wordt 

voldaan aan de criteria vindt afwijzing gemotiveerd en schriftelijk plaats. Bij afwijzing kan 

Werknemer schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Begeleidingscommissie. Werkgever kent, 
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bij instemming met het scholingsverzoek, het scholingsbudget aan Werknemer toe. De factuur 

dient steeds volledig door Werknemer te worden betaald, waarna het gedeclareerd kan 

worden bij HR. De factuur dient binnen 3 maanden na factuurdatum ingediend  te worden. Het 

toegekende scholingsbudget wordt in dit Sociaal Plan niet afgetrokken van de 

Transitievergoeding en/of de Eenmalige toeslag 2015-2016.  

 

4.9 Geen verdere compensatierechten 

Bij de in dit Sociaal Plan overeengekomen voorzieningen is expliciet rekening gehouden met 

de wijzigingen in de WW en andere wetgeving/wetswijzigingen gedurende de looptijd van dit 

Sociaal Plan. De Boventallige Werknemer, waarop dit Sociaal Plan van toepassing is, heeft 

geen verdere of andere (compensatie)rechten vanwege de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen dan in dit Sociaal Plan opgenomen.  

 

4.10 Geen recht op Financiële en Overige voorzieningen 

De Boventallige Werknemer heeft in de volgende gevallen geen aanspraak op de Financiële 

en Overige voorzieningen (hoofdstuk 7) in dit Sociaal Plan: 

 

 bij eerder vertrek dan de Datum boventalligheid. De Boventallige Werknemer kan de 

Werkgever, na het aanzeggesprek, schriftelijk verzoeken om de arbeidsovereenkomst 

eerder te beëindigen dan per Datum boventalligheid. Dit verzoek kan door Werkgever 

worden afgewezen als de afronding van het werk eerder vertrek naar haar oordeel niet 

toestaat. Bij honorering van het verzoek, heeft de Boventallige Werknemer geen recht op 

de Beëindigingsvergoeding of op de andere voorzieningen uit dit Sociaal Plan. 

Werkgever zal aan de Boventallige Werknemer uitsluitend de Transitievergoeding, zoals 

bedoeld in artikel 2s, betalen; 

 bij weigering van een aangeboden Passende functie vóór Datum boventalligheid, waarbij 

de werknemer de mogelijkheid heeft bezwaar bij de Begeleidingscommissie aan te 

tekenen tegen de passendheid van de aangeboden functie volgens artikel 8.1.1 sub (2) 

en artikel 6.3. Een Boventallige Werknemer die een Passende functie weigert (mogelijk 

na een bezwaarprocedure waarin hij/zij in het ongelijk is gesteld) verliest zijn status van 

Boventallige Werknemer en daarmee zijn recht op alle vergoedingen en overige 

voorzieningen in dit Sociaal Plan. Ook het recht op de Transitievergoeding, zoals bedoeld 

in artikel 2s, komt te vervallen, omdat weigering van een aangeboden Passende functie 

wordt aangemerkt als ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werknemer (in de 

zin van artikel 7:673 lid 7 sub c BW); 

 bij herplaatsing in een functie binnen de organisatie van Werkgever voor uitdiensttreding. 

Een Boventallige Werknemer verliest zijn status van Boventallige Werknemer en 

daarmee zijn recht op alle vergoedingen en overige voorzieningen in dit Sociaal Plan.  

 

Zie voor het schematisch overzicht van de Financiële voorzieningen in dit Sociaal Plan bijlage 

II. 
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Hoofdstuk 5. Proces en selectiecriteria 

5.1  Verval van functie 

De Functie van Werknemer kan tijdens de looptijd van dit Sociaal Plan wegens 

organisatorische of economische redenen komen te vervallen, omdat: 

 

(a) de Functie op meer dan ondergeschikte punten wijzigt, in zijn geheel vervalt of door 

inkrimping vervalt en/of  

(b) de werkzaamheden behorend bij de Functie afgerond zijn. 

 

5.2 Selectiecriteria 

 

5.2.1 Uitgangspunten 

 De Boventallige Werknemer wordt via selectie (afspiegeling) binnen de Logische eenheid 

aangewezen, tenzij sprake is van een unieke functie, een bedrijfssluiting of sluiting van een 

onderdeel. In het geval van (bedrijfs)sluiting komen alle functies te vervallen.  

Conform artikel 2aa geldt als Peildatum voor de afspiegeling de datum van het 

aanzeggesprek, zoals vastgelegd in de adviesaanvraag of vooraf is gecommuniceerd met de 

OR. Wijzigingen in het personeelsbestand na het aanzeggesprek worden niet meegenomen; 

er wordt derhalve niet opnieuw afgespiegeld. Het kan enkel leiden tot vacatures en 

herplaatsing.  

Het UWV afspiegelingsbeginsel en de UWV beleidsregels, zoals geldend op 1 april 2015, 

worden toegepast, maar daarop gelden een aantal bedrijfsspecifieke afwijkingen. Wijzigingen 

in het UWV afspiegelingsbeginsel en/of de UWV beleidsregels na 1 april 2015 blijven buiten 

beschouwing gedurende de looptijd van het Sociaal Plan. 

De bedrijfsspecifieke afwijkingen in de wijze van selectie, zoals toegestaan in artikel 7:669 lid 

6 BW (geldend vanaf 1 juli 2015), zien samengevat op werknemers met een bepaalde tijd 

contract, de zieke werknemer (inclusief de werknemer met een WGA- of WAO-uitkering), de 

operationele brandweerfunctionaris en de onmisbare werknemer, zoals nader uitgewerkt in 

artikel 5.2.2 tot en met 5.2.6 en bijlage IV van dit Sociaal Plan. Voorts vindt afspiegeling plaats 

binnen een categorie Uitwisselbare functies binnen dezelfde Logische eenheid (artikel 2i en 

2k) en niet binnen de gehele bedrijfsvestiging van Werkgever.  

 

5.2.2 Werknemer met contract voor bepaalde tijd 

Werknemers met een contract voor bepaalde tijd gaan niet mee in de afspiegeling (contract 

eindigt van rechtswege op overeengekomen datum). Afspiegeling vindt alleen plaats over de 

populatie van Werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. 

 

5.2.3  Arbeidsongeschikte werknemer 

Voor de arbeidsongeschikte werknemer gelden bij de afspiegeling speciale regels, die zijn 

opgenomen in bijlage IV. 

 

5.2.4  Operationele brandweerfunctionaris 

Onder een ‘operationele brandweerfunctionaris’ wordt verstaan de Werknemer die op de 

Peildatum een vergoeding ontvangt conform het Reglement Brandweer, zijnde de aspirant, 

manschap A, pompbediende en bevelvoerder. 

Komt de afspiegeling binnen een Logische eenheid uit bij een operationele 

brandweerfunctionaris, dan wordt bij inkrimping doorgeschakeld naar de eerstvolgende 
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Werknemer in hetzelfde leeftijdscohort binnen die Logische eenheid. Is het leeftijdscohort 

leeg, dan wordt doorgeschakeld naar het cohort binnen die Logische eenheid die vervolgens 

de hoogste waarde heeft in de afspiegeling, zoals omschreven in de UWV Beleidsregels. Zijn 

er binnen de categorie Uitwisselbare functies in die Logische eenheid geen werknemers meer 

om naar door te schakelen, dan worden de operationele brandweerfunctionarissen volgens 

afspiegeling alsnog op de volgens de UWV Beleidsregels gebruikelijke wijze geselecteerd 

totdat de benodigde inkrimping binnen die logische eenheid is behaald. Bij sluiting van een 

Logische eenheid of verval van een unieke Functie of hele functiegroep, wordt de 

brandweerfunctionaris binnen die Logische eenheid of in die Functie onverkort boventallig. 

 

5.2.5  Onmisbare werknemer 

Onder een ‘onmisbare Werknemer’ wordt verstaan: de Werknemer die over zodanige 

bijzondere kennis of bekwaamheden beschikt, dat zijn ontslag voor het functioneren van de 

onderneming te bezwaarlijk is, zoals omschreven in de UWV Beleidsregels. Van 

onmisbaarheid is in dit Sociaal Plan (ook) sprake in het geval een werknemer significante 

kennis van (bio)chemische processen heeft welke kennis voor de organisatie niet verloren kan 

gaan. 

Komt de afspiegeling binnen een Logische eenheid uit bij een onmisbare Werknemer, dan kan 

bij inkrimping doorgeschakeld worden naar de eerstvolgende Werknemer in hetzelfde 

leeftijdscohort binnen die Logische eenheid. Is het leeftijdscohort in die situatie leeg, dan 

wordt in gelijke zin als in artikel 5.2.4, doorgeschakeld naar het cohort binnen die Logische 

eenheid die vervolgens de hoogste waarde heeft in de afspiegeling, zoals omschreven in de 

UWV Beleidsregels.  

Uitzondering van de afspiegeling op basis van dit criterium is een exclusieve bevoegdheid van 

Werkgever. Werkgever kan besluiten niet uit te zonderen, terwijl er wel sprake is van 

‘onmisbaarheid’ in voornoemde zin. Zijn er binnen de categorie Uitwisselbare functies in die 

Logische eenheid geen werknemers meer om naar door te schakelen, dan kunnen de 

onmisbare werknemers volgens afspiegeling alsnog geselecteerd worden totdat de benodigde 

inkrimping binnen die logische eenheid is behaald. Bij sluiting van een Logische eenheid of 

verval van een unieke Functie of hele functiegroep, wordt de onmisbare Werknemer binnen 

die Logische eenheid of in die Functie onverkort boventallig. 

 

5.2.6 In het geval er binnen een Logische eenheid (verder) ingekrompen moet worden, terwijl er 

binnen die Logische eenheid alleen brandweerfunctionarissen, onmisbare werknemers en/of 

langdurig zieken resteren, zoals in artikel 5.2.3, 5.2.4 en 5.2.5 beschreven, geldt dat er 

afgespiegeld wordt binnen de categorie Uitwisselbare functies in die Logische eenheid en dat 

degene met het kortste dienstverband binnen het leeftijdscohort boventallig wordt, op de 

volgens de UWV Beleidsregels gebruikelijke wijze. Wordt in dat geval een langdurig zieke 

geselecteerd voor boventalligheid, dan worden de extra maanden op de loonlijst vanaf datum 

W, in verband met het wettelijk opzegverbod afgetrokken, van financiële voorzieningen, zoals 

omschreven in artikel 4.4. 

  

5.3 Aanzeggesprek 

 

5.3.1 Bij verval van de Functie zal er een aanzeggesprek met de Boventallige Werknemer 

plaatsvinden. Er zal minimaal 6 weken liggen tussen datum aanzeggesprek en de Datum 

boventalligheid. Werkgever streeft naar een termijn van maximaal 6 maanden tussen het 
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aanzeggesprek en Datum boventalligheid, behoudens bedrijfsomstandigheden (bijv. afbouw 

productieproces).  

 

5.3.2 In het aanzeggesprek ontvangt de Boventallige Werknemer een schriftelijke mededeling 

boventalligheid, die mondeling zal worden toegelicht. De schriftelijke mededeling 

boventalligheid zal in ieder geval omvatten: de Datum boventalligheid, berekening van de 

Beëindigingsvergoeding, de transitietermijn, de wettelijke opzegtermijn, de mogelijkheid om te 

solliciteren (met een verwijzing naar de vacatures op intranet), de transitiebegeleiding, de door 

de Werkgever gewenste beëindigingswijze van de arbeidsovereenkomst en de mogelijkheid 

om bij de Begeleidingscommissie bezwaar te maken. Werknemer ontvangt hierbij ook een 

vaststellingsovereenkomst, zoals omschreven in artikel 5.4.1, voor het geval interne 

herplaatsing voor Datum W niet mogelijk is. Indien op datum aanzeggesprek direct een 

Passende functie wordt aangeboden, bestaat de schriftelijke mededeling boventalligheid uit de 

Datum boventalligheid, aanbod Passende functie en de mogelijkheid om bezwaar te maken bij 

de Begeleidingscommissie.  

 

5.3.3 De Boventallige Werknemer is vanaf Datum boventalligheid vrijgesteld van werk met behoud 

van loon, met uitzondering van de zieke Werknemer, zoals bepaald in bijlage IV.1 punt 6.  

 

5.4  Beëindiging arbeidsovereenkomst 

 

5.4.1 Vaststellingsovereenkomst 

In het geval herplaatsing binnen de organisatie van Werkgever vóór Datum W niet mogelijk 

blijkt, zal de Werkgever het initiatief nemen tot aanbieding van een vaststellingsovereenkomst, 

waarbij de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De Werknemer zal 2 weken de tijd krijgen 

om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, maar kan altijd besluiten niet te 

ondertekenen en verweer te voeren tegen de door Werkgever gewenste beëindiging. In de 

vaststellingsovereenkomst wordt verder de vanaf 1 juli 2015 geldende bedenktijd van twee 

weken opgenomen waarbinnen de Werknemer de overeenkomst zonder opgaaf van redenen  

mag ontbinden. 

De aan te bieden vaststellingsovereenkomst bevat de aanspraken op grond van dit Sociaal 

Plan. De arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd per Datum W, tenzij de Boventallige 

Werknemer er vóór Datum boventalligheid voor kiest om de Opzegtermijn ex artikel 4.3 te 

laten uitbetalen en per Datum boventalligheid uit dienst te treden. 

 

5.4.2 Toestemming Cao-commissie 

Als de Boventallige Werknemer de aangeboden vaststellingsovereenkomst niet binnen een  

termijn van 2 weken heeft getekend en aan Werkgever heeft overhandigd, zal Werkgever de 

Cao-commissie verzoeken toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst met de 

Boventallige Werknemer te mogen opzeggen tegen Datum W of zo spoedig mogelijk daarna. 

Bij opzegging met toestemming van de Cao-commissie zal aan de Boventallige Werknemer 

een vergoeding worden aangeboden volgens hoofdstuk 4 van dit Sociaal Plan; tevens heeft 

hij/zij recht op de overige voorzieningen uit dit Sociaal Plan.  

Als de Boventallige Werknemer een aangeboden Passende functie (bij herhaling zoals 

bedoeld in artikel 6.3) weigert, na een bezwaarprocedure bij de Begeleidingscommissie 

(artikel 8.1.1 sub (2) en artikel 6.3) zal Werkgever de Cao-commissie verzoeken toestemming 

te verlenen om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen tegen Datum W of zo spoedig 
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mogelijk daarna. De Werknemer heeft in deze situatie geen aanspraak meer op de 

voorzieningen uit het Sociaal Plan (conform artikel 4.10). 

 

 

 

5.5 Plaatsmakersregeling 

Een Werknemer, die niet boventallig is verklaard, kan plaatsmaken onder de volgende 

voorwaarden, met dien verstande dat honorering van het verzoek tot plaatsmaken te allen 

tijde ter volledige discretie is van Werkgever: 

a. de plaatsmaker dient het verzoek tot plaatsmaken in gedurende het adviestraject met de 

Ondernemingsraad en/of uiterlijk binnen 2 weken nadat de bestuurder het besluit tot 

maatregelen heeft aangekondigd; 

b. de plaatsmaker maakt plaats voor een Boventallige Werknemer, die via afspiegeling 

geselecteerd is, in hetzelfde leeftijdscohort; 

c. bij honorering van het verzoek wordt de arbeidsovereenkomst met de plaatsmaker op 

Datum W, zijnde de Datum boventalligheid vermeerderd met de wettelijke opzegtermijn 

voor de plaatsmaker, beëindigd via een vaststellingsovereenkomst. Aan de plaatsmaker 

wordt uitsluitend een Beëindigingsvergoeding en transitietermijn toegekend volgens 

artikel 4.1 en 4.2 Sociaal Plan, wat te allen tijde is gemaximeerd tot de Inkomensderving 

van artikel 4.5 Sociaal Plan; 

d. de plaatsmaker ontvangt als Beëindigingsvergoeding en transitietermijn echter nooit meer 

aan (totale) vergoedingen dan de geselecteerde Boventallige Werknemer zou hebben 

ontvangen op grond van artikel 4.1, 4.2 en 4.5 van dit Sociaal Plan; en 

e. het plaatsmaken houdt in het individuele geval geen risico in op een zogenaamde RVU-

heffing, dit ter beoordeling van Werkgever (al dan niet na het inwinnen van fiscaal 

advies).  

 

Een voorbeeld: als de financiële waarde van de Beëindigingsvergoeding en transitietermijn 

voor een plaatsmaker zelf op € 150.000 bruto uitkomt, maar voor de geselecteerde 

Boventallige Werknemer uitkomt op € 50.000 bruto, ontvangt de plaatsmaker bij honorering 

van zijn/haar verzoek nooit meer dan € 50.000 bruto. 
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Hoofdstuk 6. Herplaatsing 

6.1 Vacatures 

De Werkgever heeft het recht boventalligen te herplaatsen in Passende functies. In dat geval 

wordt de betrokken vacature niet gepubliceerd en is er geen mogelijkheid voor andere 

werknemers om op deze vacante functie te solliciteren.  

 

6.2 Voorrang bij vacatures 

Als Werkgever besluit tot het publiceren van vacatures, worden deze 3 weken uitsluitend 

intern open gehouden tenzij in overleg met de OR afwijkende afspraken worden gemaakt. In 

het geval er ook extern geworven wordt, heeft de boventallige werknemer en daarna de 

interne werknemer bij gelijke geschiktheid voorrang op een externe sollicitant.  

Bij vervulling van sleutelposities behoudt Werkgever zich het recht voor om een geschikte 

kandidaat te benoemen zonder vacatures te publiceren of boventalligen of interne 

werknemers voorrang te geven.  

 

6.3 Aanbod Passende functie  

Een Boventallige Werknemer kan tot en met de Datum boventalligheid verplicht worden om 

een (aangeboden) Passende functie te aanvaarden. Bij weigering verliest de Boventallige 

Werknemer zijn status van Boventallige Werknemer (zie artikel 1l en 4.10). Een Boventallige 

Werknemer kan bezwaar aantekenen bij de Begeleidingscommissie tegen de passendheid 

van de aangeboden functie. Wordt de Boventallige Werknemer in de bezwaarschriftprocedure 

in het ongelijk gesteld, dan krijgt hij/zij, binnen 5 dagen na de datum van het advies van de 

Begeleidingscommissie, de kans de Passende functie alsnog te aanvaarden. Wordt 

Werkgever door de Begeleidingscommissie in het ongelijk gesteld, dan vervalt het aanbod 

voor de functie zonder gevolgen voor de Werknemer. De Boventallige Werknemer heeft dan 

recht op de voorzieningen uit dit Sociaal Plan.  

 

6.4 Herplaatsing  

De Boventallige Werknemer verliest bij herplaatsing vóór datum uitdiensttreding de status van 

Boventallige Werknemer (zie artikel 1l en 4.10). De Werknemer wordt bij herplaatsing 

ingedeeld in de bij de functie behorende functieschaal en met de daarbij geldende 

arbeidsvoorwaarden. Wordt de Werknemer herplaatst in een lager ingedeelde Passende 

functie, dan geldt dit in gelijke zin, met dien verstande dat Werknemer het Basissalaris (artikel 

2d) behoudt behorend bij zijn/haar oorspronkelijk vervallen Functie. Een eventuele 

ploegendiensttoeslag wordt in dat geval afgebouwd conform cao, voor zover in de Passende 

functie een ander rooster geldt. Emolumenten, zoals een lease-auto/car allowance, mobiele 

telefoon, laptop en kostenvergoedingen, komen met ingang van de datum waarop de (nieuwe) 

functie wordt vervuld te vervallen, indien deze emolumenten niet behoren bij de functie waarin 

Werknemer herplaatst wordt. 
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Hoofdstuk 7. Overige voorzieningen en bepalingen 

7.1  Vakantiedagen en verlof 

De opgebouwde en niet opgenomen vakantiedagen worden bij beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst uitbetaald bij de eindafrekening. De niet opgenomen roostervrije dagen, 

zoals bedoeld in de Cao, komen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst te vervallen. 

Voor zover de afronding van het werk dit toelaat staat Werkgever de Werknemer toe om de 

opgebouwde vakantiedagen, roostervrije dagen, tijd voor tijd en/of onbetaald verlof vóór 

Datum boventalligheid op te nemen. Er is geen mogelijkheid tot opname van vakantiedagen, 

roostervrije dagen, tijd voor tijd of onbetaald verlof na Datum boventalligheid. 

 

7.2 Eindafrekening 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt een eindafrekening opgesteld rekening 

houdend met de toepasselijke Cao-bepalingen. Werknemer ontvangt van Werkgever een 

specificatie van deze eindafrekening. Werkgever zal zo spoedig mogelijk in de eerste 

kalendermaand na uitdiensttreding tot uitbetaling overgaan. 

 

7.3 Pensioenverzekering 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de deelname aan de toepasselijke 

pensioenregeling van Werkgever.  

 

7.4 Opleidings- en studiekosten 

Voor zover de Boventallige Werknemer studie- of opleidingskosten heeft gemaakt, worden 

deze kosten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door Werkgever kwijtgescholden. 

 

7.5 Concurrentie- en geheimhoudingsbeding 

Voor zover er op de Boventallige Werknemer een concurrentie en/of relatiebeding van 

toepassing is, komt deze bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst te vervallen. De 

verplichtingen op grond van het geheimhoudingsbeding in de Cao (artikel 4 sub f) en/of de 

arbeidsovereenkomst, blijven bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst onverminderd 

gelden voor de Boventallige Werknemer. 

 

7.6 Kosten juridische bijstand 

Werkgever verstrekt aan de Boventallige Werknemer een bijdrage in de kosten van 

rechtsbijstand van maximaal € 605,- (incl. BTW) op basis van een factuur op naam van 

Werknemer. De Werknemer dient de factuur zelf te voldoen, waarna gedeclareerd kan worden 

bij HR. De factuur dient binnen 3 maanden na factuurdatum gedeclareerd te worden. 

 

7.7 Jubileumuitkering 

De Boventallige Werknemer heeft bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een 

jubileumuitkering, op grond van de reguliere bepalingen, voor zover de jubileumdatum ligt voor 

Datum W. 

 

7.8 Eigendommen werkgever 

De Boventallige Werknemer dient alle bedrijfseigendommen van Werkgever, zoals 

bijvoorbeeld de leaseauto, laptop, mobiele telefoon en bedrijfsvertrouwelijke bestanden en 

dossiers bij Werkgever in te leveren uiterlijk op de Datum boventalligheid. 
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7.9 Getuigschrift en referenties 

De Boventallige Werknemer ontvangt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek 

een getuigschrift. Werkgever is ook bereid tot het – op verzoek van Werknemer – verstrekken 

van referenties aan derden. 

 

7.10  Hardheidsclausule 

In gevallen dat de toepassing van dit Sociaal Plan evident onbillijk uitpakt gelet op de 

individuele omstandigheden van de Boventallige Werknemer, kan Werkgever ten gunste van 

die Boventallige Werknemer afwijken van dit Sociaal Plan. Bij afwijzing van een verzoek tot 

toepassing van de hardheidsclausule kan de Boventallige Werknemer bezwaar aantekenen bij 

de Begeleidingscommissie. De Begeleidingscommissie beoordeelt of sprake is van een 

hardheidsclausulegeval; niet wat de financiële gevolgen daarvan zouden moeten zijn. Dat 

laatste is ter beoordeling van Werkgever. 

 

7.11 Informatieverplichting 

De Werknemer, die valt onder dit Sociaal Plan, is verplicht om uit eigen beweging alle 

relevante gegevens, met betrekking tot de toepasselijkheid en/of uitvoering van dit Sociaal 

Plan, op tijd en naar waarheid aan Werkgever te geven. Het aantoonbaar bewust verstrekken 

van onjuiste of onvolledige informatie en/of het misbruik maken van de bepalingen in dit 

Sociaal Plan, laat ieder recht dat de Boventallige Werknemer op grond van dit Sociaal Plan 

heeft vervallen. 
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Hoofdstuk 8. Begeleidingscommissie en Cao-commissie 

 
8.1 Begeleidingscommissie 

Er wordt een Begeleidingscommissie ingesteld, die bestaat uit 3 leden. De OR draagt een 

werknemer als lid aan en Werkgever draagt een Senior Manager als lid aan. Er wordt door de 

Vakverenigingen en Werkgever gezamenlijk een onafhankelijke externe voorzitter gekozen. 

De externe voorzitter van de Begeleidingscommissie en Cao-commissie is dezelfde persoon. 

De bevoegdheid van de Begeleidingscommissie wordt limitatief bepaald in artikel 8.1.1.  

 

8.1.1 Bevoegdheid/taken  

De Begeleidingscommissie is uitsluitend bevoegd tot het geven van advies: 

 

(1) over bezwaar van de Boventallige werknemer tegen de mededeling boventalligheid; 

(2) over bezwaar van de Boventallige werknemer tegen de passendheid van een 

aangeboden functie; 

(3) over bezwaar van de Boventallige werknemer tegen afwijzing scholingsverzoek; 

(4) over bezwaar van de Boventallige werknemer tegen afwijzing toepassing 

hardheidsclausule; 

(5) over bezwaar van de Boventallige werknemer tegen het aftrekken van de maanden op de 

loonlijst gedurende een door UWV opgelegde loonsanctie (onder het toetsingscriterium 

van bijlage IV.3 artikel 5);  

(6) als Werkgever en een Werknemer een geschil hebben over de toepassing van het 

Sociaal Plan (niet zijnde toepassing van selectiecriteria) en dat gezamenlijk ter advies 

voorleggen aan de Begeleidingscommissie. 

 

8.1.2 Procedure  

Een Werknemer kan schriftelijk bezwaar maken tegen een schriftelijk besluit van de 

Werkgever op grond van dit Sociaal Plan, nadat hij zijn bezwaar eerst binnen twee weken na 

het schriftelijk besluit van Werkgever heeft voorgelegd aan HR en dit niet tot een oplossing 

heeft geleid. Het bezwaar moet vervolgens uiterlijk binnen 2 weken na het schriftelijk oordeel 

van HR bij de Begeleidingscommissie worden ingediend. De procedure is verder uitgewerkt in 

het Reglement, zoals opgenomen in bijlage VI. 

Het advies van de Begeleidingscommissie is niet bindend. Werkgever volgt een unaniem 

advies op, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Werkgever zal dit dan 

dienen te motiveren (motiveringsplicht).  

 

8.2 Cao-commissie 

 Er wordt een Cao-commissie zoals bedoeld in artikel 7:671a lid 2 BW, ingesteld, die bestaat 

uit 3 leden. De Vakverenigingen dragen een jurist als lid voor en Werkgever draagt een 

externe jurist als lid voor. Als de tijdsbesteding van het door de Vakverenigingen 

voorgedragen lid in de Cao-commissie per jaar meer blijkt te bedragen dan 10 dagdelen, 

zullen Partijen in overleg treden over de extra kosten boven deze 10 dagdelen. Er wordt door 

de Vakverenigingen en Werkgever gezamenlijk een onafhankelijke externe voorzitter 

gekozen. De externe voorzitter van de Begeleidingscommissie en Cao-commissie is dezelfde 

persoon. De bevoegdheid van de Cao-commissie wordt limitatief bepaald in artikel 8.2.1.  

 

8.2.1 Bevoegdheid/taken 

 De Cao-commissie is uitsluitend bevoegd: 
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(1) tot het weigeren/verlenen van toestemming op verzoek van Werkgever om de 

arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen en 

(2) tot het geven van advies op verzoek of bezwaar van een Boventallige werknemer of de in 

het Sociaal Plan overeengekomen selectiecriteria correct zijn toegepast; 

(3) als Werkgever en een werknemer een geschil hebben over de toepassing van de 

selectiecriteria en dat gezamenlijk ter advies voorleggen aan de Cao-commissie. 

 

8.2.2 Procedure  

 

Verzoek Werkgever tot toestemming om arbeidsovereenkomst op te zeggen 

Werkgever kan de Cao-commissie pas inschakelen, nadat de Boventallige Werknemer de 

aangeboden vaststellingsovereenkomst niet getekend heeft binnen een termijn van 2 weken. 

 De Werknemer kan verweer voeren in deze procedure. Het besluit van de Cao-commissie is 

niet bindend. Werkgever en Werknemer behouden te allen tijde de wettelijke (hoger) 

beroepsmogelijkheden. De procedure is verder uitgewerkt in het reglement in bijlage VI.  

 

Verzoek Werknemer tot advies of selectiecriteria correct zijn toegepast 

De Boventallige Werknemer kan de Cao-commissie pas inschakelen, nadat hij zijn bezwaar 

over de toepassing van de selectiecriteria eerst binnen twee weken na het schriftelijk besluit 

van Werkgever heeft voorgelegd aan HR en dit niet tot een oplossing heeft geleid. Het 

bezwaar moet uiterlijk binnen 2 weken na het schriftelijk oordeel van HR bij de Cao-commissie 

worden ingediend. Het advies van de Cao-commissie is niet bindend. Werkgever volgt een 

unaniem advies op, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Werkgever zal 

dit dan dienen te motiveren (motiveringsplicht). De procedure is verder uitgewerkt in het 

Reglement, zoals opgenomen in bijlage VI. 

 

 Gezamenlijk verzoek tot advies over toepassing selectiecriteria 

Als Werkgever en Werknemer besluiten gezamenlijk de Cao-commissie om advies te vragen 

over de toepassing van de selectiecriteria, is het advies van de Cao-commissie ook niet 

bindend. Werkgever volgt een unaniem advies op, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om 

dat niet te doen. Werkgever zal dit dan dienen te motiveren (motiveringsplicht). De procedure 

is verder uitgewerkt in het Reglement, zoals opgenomen in bijlage VI. 

 

8.3 Geheimhouding 

De leden van de Begeleidings- en Cao-commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

gegevens, waarvan zij bij het vervullen van hun taak kennis nemen.  

 

8.4 Toedeling en ongevraagd advies 

De voorzitter van beide commissies ziet er strikt op toe dat de zaken bij de juiste commissie 

behandeld worden. Indien er twijfel bestaat welke commissie bevoegd is, deelt de voorzitter 

de behandeling van een zaak toe aan één van de commissies. Ook kan de voorzitter van 

beide commissies bij terugkerende bezwaren in de uitvoering van dit Sociaal Plan ongevraagd 

advies geven aan Partijen om het Sociaal Plan aan te passen. 

 

8.5 Functieprofiel commissieleden 

Voor de commissieleden zijn door Werkgever en Vakverenigingen gezamenlijk 

functieprofielen opgesteld. Iedere partij mag bezwaar maken tegen een voorgedragen 

kandidaat indien deze niet aan het functieprofiel voldoet. 



 

Bijlagen: 
 
Bijlage I  Schematisch overzicht traject vanaf aanzeggesprek  
 
 

AG

Start sollicitaties

Individuele 
Transitiebegeleiding 

kan starten

Contactmomenten 
transitiepartner

intern (na sollicitatie of plaatsing)
Benoeming nieuwe functie

extern

Wettelijke 
Opzegtermijn

Uit dienst

minimaal 6 weken

individuele Transitiebegeleiding

AG = aanzeggesprek
BOTA = verval functie = datum boventalligheid

BOTA

Op verzoek 
start scholing

vergoeding
wettelijke 

transitievergoeding 
+ transitietermijn    

+ eenmalige toeslag

Werknemer mag na aanzeggesprek verzoeken eerder uit dienst te treden dan Datum boventalligheid  en ontvangt dan de wettelijke Transitievergoeding  
(eenmalige betaling). Verzoek wordt afgewezen als afronding werk eerder vertrek naar oordeel Aspen Oss niet toestaat.

keuze
in dienst 

cash

 



 

 

Bijlage II Overzicht Financiële voorzieningen in dit Sociaal Plan 
 

 

In dit overzicht wordt kort samengevat weergegeven hoe de diverse financiële voorzieningen in dit 
Sociaal Plan zijn opgebouwd: 
 
 

Transitiekosten
(worden in dit 
Sociaal Plan niet 
afgetrokken van 
Transitievergoeding 
of Eenmalige 
toeslag)

     de Eenmalige toeslag 2015-2016
      (cash)

        wettelijke Transitievergoeding (cash)

       transitietermijn (3 maandsalarissen cash)

       Transitiebegeleiding (in natura, nooit cash)

     wettelijke                            keuze                 in dienst (+ vrijstelling werk) 
     Opzegtermijn        cash

* Wettelijke 
Transitievergoeding + 
Eenmalige toeslag + 
Transitietermijn = 
maximaal de 
Inkomensderving tot 
AOW-gerechtigde 
leeftijd

      Scholingskosten (max € 5.445  onder voorwaarden)

*De Eenmalige toeslag 
is het verschil tussen de  
kantonrechtersformule 
zoals uitgewerkt in 
bijlage III van dit Sociaal 
Plan en de wettelijke 
Transitievergoeding



 

Bijlage III Berekening Eenmalige toeslag 2015-2016 
 

De Eenmalige toeslag 2015-2016, zoals bedoeld in artikel 2r en artikel 4.1 van dit Sociaal Plan, wordt 

als volgt berekend: 

 

a. de Eenmalige toeslag 2015-2016 wordt in artikel 2r gedefinieerd als: het verschil tussen de 

uitkomst van de kantonrechtersformule zoals in deze bijlage uitgewerkt en de 

Transitievergoeding, gebaseerd op de B-factor en Datum W. 

 

b. de kantonrechtersformule is in dit Sociaal Plan als volgt aangepast en uitgewerkt: AxBxC, 

waarbij: 

A =  de gewogen dienstjaren tot Datum W (volgens artikel 2n), zoals hierna uitgewerkt in sub 

c; 

B =  de B-factor, zoals bedoeld in artikel 2p; 

C =  1 

 

c. onder gewogen dienstjaren wordt in dit Sociaal Plan het volgende verstaan: het aantal 

dienstjaren dat Werknemer heeft opgebouwd vanaf de datum van indiensttreding bij de 

(Rechtsvoorganger van) Werkgever tot datum W, waarbij de dienstjaren tot de 40-jarige leeftijd 

tellen voor 1; de dienstjaren opgebouwd tussen de 40-jarige en 50-jarige leeftijd voor 1,5 en 

vanaf de 50-jarige leeftijd voor 2. De dienstjaren worden voorafgaand aan de weging afgerond op 

hele jaren (6 maanden + 1 dag = 1 dienstjaar).  

 

Er wordt geen rekening gehouden met onderbroken dienstjaren, met uitzondering van de situatie 

dat de Werknemer uit dienst is getreden in verband met Cao-ouderschapsverlof. De 

aaneengesloten dienstjaren direct voorafgaand aan die onderbreking tellen wel mee (de 

onderbreking zelf telt dus niet mee). 

 

Uitsluitend de uitzendperiode direct voorafgaand aan het dienstverband met (de 

Rechtsvoorganger van) Werkgever in dezelfde functie, telt mee voor de berekening van de 

dienstjaren (en de afspiegeling). Uitsluitend een onderbreking van maximaal 5 dagen wordt 

gezien als “direct voorafgaand”. De Werknemer moet zelf de direct voorafgaande uitzendperiode 

in dezelfde functie aantonen. Alle werknemers krijgen in dit verband tot 1 april 2015 de tijd om 

aan te tonen dat sprake is van een direct aan het dienstverband voorafgaande uitzendperiode, de 

duur daarvan met vermelding van de functie. De bewijsstukken en verklaringen dienen vóór 1 

april 2015 bij HR in het bezit te zijn. HR neemt een schriftelijk besluit omtrent de in acht te nemen 

dienstjaren. Na 1 april 2015 heeft de werknemer die boventallig wordt tijdens dit Sociaal Plan 

geen bezwaarmogelijkheden meer tegen de berekende dienstjaren vanwege een eventuele 

voorafgaande uitzendperiode. 

 

Alle andere direct aan het dienstverband met (de Rechtsvoorganger van) Werkgever 

voorafgaande arbeidsrelaties, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht (inclusief ZZP-

relaties), detachering etc., tellen niet mee voor de berekening van het aantal dienstjaren in dit 

Sociaal Plan (en de afspiegeling).  

 

d. de Transitievergoeding wordt berekend, zoals omschreven in artikel 2s. 
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Zie rekenvoorbeeld hierna. 

 

Rekenvoorbeeld Eenmalige toeslag 2015-2016  
 

Casus: 

 Werknemer is geboren op 1 februari 1957. Hij is op 1 oktober 1984 bij (de 

rechtsvoorganger) Werkgever in dienst getreden. Zijn functie vervalt per 1 juli 2015 (= 

Datum boventalligheid); 

 Voor Werkgever geldt er op 1 juli 2015 een opzegtermijn van 4 maanden.  

Datum W = 1 november 2015;  

 De B-factor bedraagt op 1 juli 2015 € 3.880,21. 

 

Uitwerking: 

 de gewogen dienstjaren op grond van de kantonrechtersformule volgens bijlage III van dit 

Sociaal Plan = 45 

 de kantonrechtersformule = AxBxC = 45 x € 3.880,21 x 1 = € 174.609,58 bruto 

 de Transitievergoeding bedraagt:  

o  20 x (1/6 x € 3.880,21)    € 12.934,04 

o  25 x (1/4) x € 3.880,21)    €  24.251,31 

o  17 x (1/2 x € 3.880,21)   €  32.981,80  + 

_________ 

`      €  70.167,15 bruto 

 De Eenmalige toeslag 2015-2016 bedraagt dus:   

o de kantonrechtersformule  € 174.609,58  bruto 

o de Transitievergoeding   €   70.167,15  bruto  -/-  

____________ 

o Eenmalige toeslag 2015-2016  € 104.442,43 bruto 

 

Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. 

 



 

 

Bijlage IV. De zieke/arbeidsongeschikte Werknemer en afspiegeling  
 

IV.1  Hoofdregels zieke werknemers  

 

1. De Werknemer die korter dan één jaar ziek is, gaat mee in de afspiegeling. Indien hij/zij 

boventallig wordt, worden de eventuele extra maanden op de loonlijst van de Eenmalige toeslag 

2015-2016 en/of transitietermijn afgetrokken, zoals verwoord in artikel 4.4. De 

arbeidsovereenkomst kan wettelijk gezien niet beëindigd worden tijdens de eerste twee jaar van 

ziekte, ook al is een werknemer boventallig en kan men niet herplaatst worden. Op deze wijze 

wordt gelijke behandeling in financiële zin van (kortdurend) zieke en niet-zieke boventalligen in 

reorganisaties bewerkstelligd. 

 

2. De langdurige zieke Werknemer (werknemer die één jaar of langer maar korter dan twee jaar ziek 

is) gaat weliswaar mee in de afspiegeling, maar als hij/zij bij afspiegeling wordt aangewezen, dan 

wordt doorgeschakeld naar de eerstvolgende werknemer in hetzelfde leeftijdscohort binnen die 

Logische eenheid. Als het leeftijdscohort leeg is, wordt doorgeschakeld naar het cohort met 

vervolgens de hoogste waarde in de afspiegeling binnen die Logische eenheid, zoals 

omschreven in de UWV Beleidsregels. De langdurige zieke krijgt bij afspiegeling wegens 

inkrimping dus niet de status boventalligheid. 

 

3. Zijn er echter binnen de categorie Uitwisselbare functies in de Logische eenheid waarbinnen 

wordt afgespiegeld geen Werknemers over om naar door te schakelen, dan worden de langdurig 

zieke Werknemers volgens afspiegeling, op de volgens de UWV Beleidsregels gebruikelijke 

wijze, alsnog geselecteerd totdat de benodigde inkrimping binnen die Logische eenheid is 

behaald. Ook bij sluiting van een Logische eenheid of verval van een unieke Functie of gehele 

functiegroep, wordt de langdurig zieke Werknemer binnen die Logische eenheid of in die Functie 

boventallig. 

 

4. Er geldt dezelfde uitzondering voor de WGA-er en WAO-er (> 35% arbeidsongeschikt), mits ziek 

geworden tijdens het dienstverband met Werkgever (of diens Rechtsvoorganger) en gekoppeld 

aan een functie bij Werkgever, welke regels hierna worden toegelicht in IV.5. 

 

5. Conform artikel 2aa is de Peildatum voor de vraag of men kort of langdurig ziek is, de datum van 

het aanzeggesprek (zoals vastgelegd in de adviesaanvraag of vooraf gecommuniceerd aan de 

OR). De duur van de ziekte op dat moment is bepalend, tenzij op dat moment medisch vaststaat 

dat herstel en volledige terugkeer in het arbeidsproces niet meer te verwachten is (wat 

ondersteund moet worden door medisch advies van de bedrijfsarts). Wijzigingen in de status 

arbeidsongeschiktheid na die peildatum worden niet meer meegenomen. 

 

6. Zieke Werknemers (langdurig en kortdurend) worden na Datum boventalligheid, zolang het 

dienstverband bestaat, niet vrijgesteld van werkzaamheden, zoals bepaald in artikel 5.3, 

aangezien zowel Werknemer als Werkgever aan hun wettelijke reïntegratieverplichtingen moeten 

voldoen.  
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IV.2  Ziek en niet gekoppeld aan een Functie bij Werkgever 

 

1. Als “ziek en niet gekoppeld aan een functie bij Werkgever” wordt gedefinieerd de Werknemer die 

arbeidsongeschikt is volgens de diagnose van de bedrijfsarts en/of een deskundigenoordeel van 

het UWV, waarbij de Werknemer vanwege zijn/haar medische beperkingen niet terug kan keren 

in zijn/haar oude Functie. Het plan van aanpak moet als reïntegratiedoel vermelden de terugkeer 

in een passende functie binnen of buiten de organisatie van Werkgever. 

 

2. Een zieke Werknemer die geen of aangepaste reïntegratiewerkzaamheden verricht, terwijl er 

(nog) geen structurele passende functie gevonden is binnen de organisatie van Werkgever als 

einddoel van de reïntegratie, valt buiten de afspiegeling bij inkrimping. Deze zieke werknemer 

wordt niet geraakt in een reorganisatie omdat hij/zij niet gekoppeld is aan een Functie binnen 

Werkgever, tenzij sprake is van bedrijfssluiting of sluiting van de Logische eenheid waaraan hij/zij 

verbonden is. Samengevat: de zieke Werknemer, zoals in deze paragraaf toegelicht, valt dus 

buiten de reorganisatie en volgt het wettelijke reïntegratietraject, tenzij sprake is van 

bedrijfssluiting of sluiting van de Logische eenheid waaraan hij/zij verbonden is. 

 

IV.3 Korter dan één jaar ziek en gekoppeld aan een geraakte Functie bij Werkgever 

 

1. Deze zieke Werknemers gaan mee in de afspiegeling volgens de selectiecriteria in het Sociaal 

Plan. 

 

2. Bepalend is de arbeidsongeschiktheidsstatus en verzuimduur op de Peildatum (artikel 2aa). 

 

3. Er gelden objectieve criteria om een hersteld melding voor het aanzeggesprek te toetsen. Een 

hersteld melding zal door de bedrijfsarts medisch en zonodig arbeidsdeskundig getoetst worden.  

 

4. Als de arbeidsovereenkomst van de zieke Werknemer vanwege het wettelijke opzegverbod niet 

op hetzelfde moment als de niet-zieke boventallige beëindigd kan worden, worden de extra 

maanden op de loonlijst afgetrokken van de Eenmalige toeslag 2015-2016 en/of Transitietermijn, 

zoals in artikel IV.1 punt 1 en artikel 4.4 verwoord.  

 

5. Is onverhoopt achteraf alsnog sprake van langdurige ziekte (= één jaar of langer maar korter dan 

twee jaar) én/of wordt er een loonsanctie opgelegd, dan gaan de extra maanden op de loonlijst af 

van de Eenmalige toeslag 2015-2016 en/of de Transitietermijn, zoals verwoord in artikel 4.4. Het 

uitgangspunt is dus verrekening. Bij verrekening van de extra maanden vanwege een aan de 

Werkgever opgelegde loonsanctie staat echter de mogelijkheid van bezwaar open bij de 

Begeleidingscommissie. Bij beoordeling door de Begeleidingscommissie is verrekening het 

uitgangspunt, maar kan de Begeleidingscommissie adviseren dat verrekening voor Werknemer 

zeer onbillijk uitwerkt, uitsluitend als de Begeleidingscommissie op basis van de feiten en 

omstandigheden oordeelt dat Werkgever ernstig in zijn inhoudelijke reïntegratieverplichtingen is 

tekort geschoten. Het oordeel van UWV in het kader van de toegepaste loonsanctie is daarbij 
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geen uitgangspunt; de Begeleidingscommissie maakt een eigen beoordeling op grond van de 

feiten en omstandigheden.   

 

IV.4 Langdurig ziek: één jaar of langer maar korter dan twee jaar en gekoppeld aan een 

geraakte Functie bij Werkgever 

 

1. De langdurig zieke Werknemer krijgt in beginsel niet de status boventalligheid en volgt het 

wettelijke reïntegratietraject, zoals verwoord in IV.4 punt 4. 

 

2. Komt de afspiegeling bij een langdurig zieke Werknemer uit, dan wordt bij inkrimping 

doorgeschakeld naar de eerstvolgende Werknemer in hetzelfde leeftijdscohort binnen die 

Logische eenheid. Als het leeftijdscohort leeg is, wordt doorgeschakeld naar het leeftijdscohort 

dat vervolgens de hoogste waarde in de afspiegeling (zoals omschreven in de UWV 

beleidsregels) heeft binnen de Logische eenheid. 

 

3. Zijn er  binnen de categorie Uitwisselbare functies in de Logische eenheid geen Werknemers 

over om naar door te schakelen, dan worden de langdurig zieke Werknemers volgens 

afspiegeling alsnog geselecteerd, op de volgens de UWV Beleidsregels gebruikelijke wijze, totdat 

de benodigde inkrimping binnen die Logische eenheid is behaald. Ook bij sluiting van een 

Logische eenheid of verval van een unieke Functie of gehele functiegroep, wordt de langdurig 

zieke Werknemer binnen die eenheid of in die Functie boventallig. In dat geval geldt bij 

beëindiging van het dienstverband dezelfde verrekening van de extra maanden op de loonlijst als 

bij werknemers die korter dan één jaar ziek zijn, zoals verwoord in artikel 4.4. 

 

4. Voor de langdurig zieke Werknemer die van afspiegeling uitgezonderd wordt, geldt het wettelijk 

reïntegratietraject: 

 volgens huidig recht én de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte alléén toegestaan als binnen 26 weken geen 

herstel valt te verwachten en geen plaatsing in een aangepaste functie binnen de organisatie 

van Werkgever kan plaatsvinden;  

 als beëindigd mag worden volgens de wet, zal dat gedaan worden en wordt de 

Transitievergoeding uitgekeerd. Er is geen recht op loondoorbetaling tijdens de opzegtermijn 

indien ziekte twee jaar of langer heeft geduurd (behoudens een door het UWV opgelegde 

loonsanctie); wel zal een correcte eindafrekening worden verstrekt en uitbetaald.  

 

 

IV.5 WGA-er of WAO-er (tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt) 

 

1. In het geval van een WAO-uitkering of WGA-uitkering moet de beschikking (meer dan 35% 

arbeidsongeschikt) ontvangen zijn tijdens het dienstverband met Werkgever of diens 

Rechtsvoorganger en vóór de Peildatum. 

 

2. Werknemers die gedurende hun dienstverband bij Werkgever (of Rechtsvoorganger) ziek zijn 

geworden, op Datum boventalligheid een WGA-uitkering of WAO-uitkering (tussen 35 en 80%) 

ontvangen (conform sub 1) en succesvol herplaatst zijn binnen Werkgever, blijven buiten de 

afspiegeling. 
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3. Werkgever draagt deze kwetsbare groep bij reorganisatie waar redelijkerwijs mogelijk, niet voor 

ontslag voor, mede met het oog op de Participatiewet.  

 

4. Komt de afspiegeling binnen een Logische eenheid uit bij deze WGA-er of WAO-er, dan wordt er 

bij inkrimping doorgeschakeld naar de eerstvolgende Werknemer in hetzelfde leeftijdscohort 

binnen die Logische eenheid. Als dat leeftijdscohort leeg is, wordt doorgeschakeld naar het 

leeftijdscohort dat vervolgens de hoogste waarde heeft in de afspiegeling (zoals omschreven in 

de UWV Beleidsregels) binnen de Logische eenheid. Deze WGA-er of WAO-er krijgt bij 

inkrimping in beginsel dus niet de status boventalligheid. 

 

5. Zijn er echter binnen de categorie Uitwisselbare functies in die Logische eenheid geen 

Werknemers over om naar door te schakelen, dan worden de WGA-er of WAO-er volgens 

afspiegeling alsnog geselecteerd, op de volgens de UWV Beleidsregels gebruikelijke wijze, totdat 

de benodigde inkrimping binnen die Logische eenheid is behaald. Ook bij sluiting van een 

Logische eenheid of verval van een unieke Functie of gehele functiegroep, wordt de WGA-er of 

WAO-er binnen die Logische eenheid of in die Functie boventallig. In dat geval ontvangen zij de 

voorzieningen uit dit Sociaal Plan. 

 

6. Voor Werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geworden bij een ander bedrijf, is een 

uitzondering bij afspiegeling niet gerechtvaardigd.   

 

IV.6 Geplaatste werknemers (minder dan 35% arbeidsongeschikt) 

 

Deze Werknemer is succesvol geplaatst in een Functie bij Werkgever. Als die Functie in een 

reorganisatie geraakt wordt, gaat hij/zij mee in de reorganisatie (afspiegeling) en volgt hij/zij het 

reguliere traject, zoals opgenomen in dit Sociaal Plan. 

 

  



 

Bijlage V. Reglement Begeleidings- en Cao-commissie 
 

 

I. Algemene bepalingen 

 
1.1 Dit reglement is van toepassing op bezwaren of verzoeken die gedurende de looptijd van dit 

Sociaal Plan bij de Begeleidingscommissie of Cao-commissie worden ingediend, dan wel na de 

looptijd, uitsluitend voor zover deze bezwaar en of verzoeken zien op boventalligheid vallend 

onder dit Sociaal Plan. 

 

1.2 De externe voorzitter van beide commissies ziet er op toe dat de zaken bij de juiste commissies 

behandeld worden. Indien er twijfel bestaat welke van de commissies bevoegd is, deelt de 

voorzitter de behandeling van een zaak toe aan één van de commissies.   

 

1.3 De leden van de Begeleidings- en Cao-commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

gegevens, waarvan zij bij de vervulling van hun taak kennis nemen. Deze verplichting geldt niet in 

de contacten met personen die door de Begeleidingscommissie of Cao-commissie worden 

gehoord, geraadpleegd of geadviseerd. Iedereen die verder bij de behandeling van het bezwaar 

betrokken is (o.a. Werkgever en Werknemer), dient in gelijke zin geheimhouding te betrachten 

ten aanzien van hetgeen hij/zij in verband met het verzoek en/of bezwaar verneemt. 

 

1.4 Waar in dit reglement schriftelijk staat, wordt daaronder (ook) correspondentie per e-mail 

begrepen.  

 

1.5 Beide commissies besluiten of adviseren met meerderheid van stemmen. Is sprake van een 

unaniem besluit of advies, dan wordt dat vermeld.  

 

II. Begeleidingscommissie 

 

Vormgeving en taken 

 

2.1 Er wordt, zoals in hoofdstuk 8 Sociaal Plan omschreven, een Begeleidingscommissie ingesteld, 

die bestaat uit 3 leden. De OR draagt een lid voor en Werkgever draagt een lid (Senior Manager) 

voor. Er wordt gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter gekozen. De externe voorzitter van de 

Begeleidingscommissie en de Cao-commissie is dezelfde persoon. 

 

2.2 De Begeleidingscommissie heeft tot taak en is uitsluitend bevoegd tot het geven van advies : 

 over bezwaar van de Boventallige werknemer tegen de mededeling boventalligheid; 

 over bezwaar van de Boventallige werknemer tegen de passendheid van een aangeboden 

functie; 

 over bezwaar van de Boventallige werknemer tegen afwijzing scholingsverzoek; 

 over bezwaar van de Boventallige werknemer tegen afwijzing toepassing hardheidsclausule; 

 over bezwaar van de Boventallige werknemer tegen het aftrekken van de maanden op de 

loonlijst gedurende een door UWV opgelegde loonsanctie (onder het toetsingscriterium van 

bijlage IV.3 artikel 5)  

 als Werkgever en een Werknemer een geschil hebben over de toepassing van het Sociaal 

Plan (niet zijnde toepassing van selectiecriteria) en dat gezamenlijk ter advies voorleggen 

aan de Begeleidingscommissie. 
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Formele procedure 

 

2.3 Een Werknemer dient eerst binnen twee weken na het schriftelijk besluit van Werkgever zijn 

bezwaar schriftelijk voorleggen aan HR. Als dat niet tot een oplossing leidt, dient een bezwaar 

door Werknemer schriftelijk bij de Begeleidingscommissie ingediend te worden binnen 2 weken 

na het schriftelijk oordeel van HR op zijn bezwaar. Voor zover partijen gezamenlijk een geschil 

aan de Begeleidingscommissie voorleggen gebeurt dit eveneens schriftelijk. Indiening geschiedt 

door het bezwaar te sturen naar het emailadres van de Begeleidingscommissie: 

oss.hr.begeleid.cie@nl.aspenpharma.com. Dit emailadres wordt door Werkgever vermeld in de 

schriftelijke bevestiging van haar besluit. 

 

2.4 De e-mailbox van de Begeleidingscommissie wordt beheerd door de voorzitter. De voorzitter 

bevestigt binnen 48 uur na indiening de ontvangst van het bezwaar aan de Werknemer, onder 

vermelding van de datum van ontvangst. 

 

2.5 De Begeleidingscommissie streeft ernaar binnen 5 werkdagen en uiterlijk binnen 2 weken te 

informeren of het bezwaar ontvankelijk wordt geacht. Van niet-ontvankelijkheid zal enkel sprake 

zijn indien niet aan de formele vereisten  is voldaan: (a)  het bezwaar is niet eerst met HR 

besproken volgens artikel 8.1.2 Sociaal Plan; (b) het bezwaar is niet  tijdig ingediend of (c) het 

bezwaar valt niet onder de bevoegdheid van de Begeleidingscommissie zoals omschreven in 

artikel 2.2 van dit  reglement.  

 

2.6 De voorzitter verzoekt de leden van de Begeleidingscommissie per direct hun beschikbaarheid 

gedurende de eerste 5 weken na ontvangst van het bezwaar door te geven in verband met het 

bepalen van een mondelinge behandeling. Wanneer de voortgang van de bezwaarprocedure 

door de beperkte beschikbaarheid van één van de leden van de Begeleidingscommissie in het 

gedrang komt, wordt de OR respectievelijk Werkgever in de gelegenheid gesteld een 

plaatsvervangend lid conform artikel 8.5 aan te wijzen. Voor vervanging van de voorzitter geldt de 

procedure opgenomen in V.III. 

 

2.7 Een verklaring van niet-ontvankelijkheid zal schriftelijk door de Begeleidingscommissie worden 

gemotiveerd. Indien het bezwaar ontvankelijk wordt geacht wordt aan Werknemer de datum en 

tijdstip van de mondelinge behandeling bevestigd, tenzij de Begeleidingscommissie unaniem van 

oordeel is dat het bezwaar schriftelijk afgedaan kan worden. Indien de leden van de 

Begeleidingscommissie hebben aangegeven aanvullende informatie wenselijk te achten, stelt de 

secretaris de Werknemer in de gelegenheid deze aanvullende informatie voorafgaand aan de 

mondelinge behandeling schriftelijk aan haar te doen toekomen, waarna zij de informatie aan de 

leden van de Begeleidingscommissie en Werkgever doorstuurt.  

 

2.8 De voorzitter van de Begeleidingscommissie zal het bezwaar, in geval van ontvankelijkheid, aan 

Werkgever toesturen. Voor alle correspondentie met Werkgever  zal worden benaderd: Margit De 

Veer, HR Manager Aspen Oss BV, mdeveer@nl.aspenpharma.com. Aan Werkgever zal een 

termijn van 2 weken na toezending van het bezwaar worden gegeven om schriftelijk te reageren. 

De Begeleidingscommissie kan éénmaal uitstel verlenen met een maximum van 5 dagen op 

gemotiveerd verzoek in uitzonderlijke gevallen.  Eventuele aanvullende informatie die de 
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voorzitter van de Werknemer ontvangt zal ook aan Werkgever worden toegestuurd. Aan 

Werkgever wordt de datum en tijdstip van de mondelinge behandeling, indien en voor zover 

ingepland, gelijktijdig met de toezending van het bezwaar bevestigd. 

 

Mondelinge behandeling 

 

2.9 Er wordt in beginsel een mondelinge behandeling ingepland, tenzij de Begeleidingscommissie 

unaniem van oordeel is dat het bezwaar schriftelijk afgedaan kan worden en/of de Werknemer 

aangeeft geen behoefte te hebben aan een mondelinge behandeling en zijn/haar zienswijze 

schriftelijk te willen geven. De mondelinge behandeling is bedoeld om Werkgever en Werknemer 

in de gelegenheid te stellen hun standpunt toe te lichten en voor de Begeleidingscommissie om 

eventuele vragen te stellen. 

 

2.10 Werkgever en Werknemer mogen zich tijdens de mondelinge behandeling laten bijstaan door een 

gemachtigde/jurist. Indien Werknemer verschijnt zonder gemachtigde/jurist, zal ook Werkgever 

zonder gemachtigde/jurist verschijnen. Werknemer dient uiterlijk een week voor de mondelinge 

behandeling aan te geven of hij/zij zich laat bijstaan tijdens de mondelinge behandeling. 

 

2.11 De mondelinge behandeling vindt besloten plaats. 

 

Advies Begeleidingscommissie en beslissing Werkgever 

 

2.12 De Begeleidingscommissie formuleert binnen een redelijke termijn na de mondelinge 

behandeling haar advies met meerderheid van stemmen. Ze streeft ernaar om binnen 2 maanden 

nadat het bezwaar ontvankelijk is verklaard schriftelijk advies uit te brengen.  

 

2.13 In het advies stelt de Begeleidingscommissie vast of het bezwaar naar haar oordeel gegrond of 

ongegrond is. Het advies van de Begeleidingscommissie is niet bindend. Werkgever volgt een 

unaniem advies op, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Werkgever zal dit 

moeten  motiveren. 

 

2.14 Het advies wordt ter kennisname aan Werkgever en Werknemer gestuurd. Werkgever zal haar 

beslissing, op basis van het advies van de Begeleidingscommissie, uiterlijk binnen 10 werkdagen 

schriftelijk aan Werknemer doen toekomen. Werkgever stuurt hiervan een afschrift naar de 

Begeleidingscommissie. Tegen dit besluit van Werkgever staat geen hernieuwd bezwaar bij de 

Begeleidingscommissie open. De Werknemer kan besluiten de kwestie aan de rechter voor te 

leggen. 

 

III. Cao-commissie 
 

Vormgeving en taken 

 

3.1 Er wordt, zoals in hoofdstuk 8 en artikel 2 u Sociaal Plan omschreven, een Cao-commissie 

ingesteld, die bestaat uit 3 leden. De Vakverenigingen dragen een jurist als lid voor en Werkgever 

draagt een externe jurist als lid voor. Partijen kunnen over en weer bezwaar maken als de 

voorgedragen kandidaat niet aan het gezamenlijk opgestelde functieprofiel voldoet. Er wordt 

gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter gekozen op basis van het opgestelde functieprofiel. De 

externe voorzitter van de Begeleidingscommissie en de Cao-commissie is dezelfde persoon. 
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3.2 Vervanging van een commissielid vindt plaats door de partij die het lid heeft voorgedragen en ten 

aanzien van de voorzitter door Partijen  gezamenlijk (conform sub 3.1 en artikel 8.5). 

 

3.3 Vervanging is aan de orde bij onvoorziene afwezigheid die naar verwachting langer duurt dan 1 

maand.  

 

3.4 Vervanging van een commissielid voor de behandeling van een specifiek verzoek of bezwaar is 

ook aan de orde als het commissielid persoonlijk betrokken is bij de kwestie of de betrokken 

Werknemer en/of anderszins sprake is van een belangenverstrengeling waardoor objectieve 

oordeelsvorming niet aan de orde is of de schijn van partijdigheid wordt gewekt. Het betrokken 

commissielid stelt dit zelf pro-actief en tijdig aan de orde en/of andere commissieleden kunnen dit 

doen. 

  

3.5 De Cao-commissie heeft tot taak en is uitsluitend bevoegd : 

 

a) tot het weigeren/verlenen van toestemming op verzoek van Werkgever om de 

arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen en 

b) tot het geven van advies op verzoek of bezwaar van een Boventallige werknemer of 

de in het Sociaal Plan overeengekomen selectiecriteria correct zijn toegepast; 

c)  als Werkgever en een werknemer een geschil hebben over de toepassing van de 

selectiecriteria en dat gezamenlijk ter advies voorleggen aan de Cao-commissie. 

 

Ad (a) Verzoek Werkgever tot toestemming om arbeidsovereenkomst op te zeggen 

Werkgever kan de Cao-commissie pas inschakelen, nadat de Boventallige Werknemer de 

aangeboden vaststellingsovereenkomst niet getekend heeft binnen een termijn van 2 weken. De 

Werknemer kan verweer voeren in deze procedure. Het besluit van de Cao-commissie is niet 

bindend. Werkgever en Werknemer behouden te allen tijde de wettelijke (hoger) 

beroepsmogelijkheden.    

 

Ad (b) Verzoek Werknemer tot advies of selectiecriteria correct zijn toegepast 

De Boventallige Werknemer kan de Cao-commissie pas inschakelen, nadat hij zijn bezwaar over 

de toepassing van de selectiecriteria eerst binnen twee weken na het schriftelijk besluit van 

Werkgever heeft voorgelegd aan HR en dit niet tot een oplossing heeft geleid. Het bezwaar moet 

uiterlijk binnen 2 weken na het schriftelijk oordeel van HR bij de Cao-commissie worden 

ingediend. Het advies van de Cao-commissie is niet bindend. Werkgever volgt een unaniem 

advies op, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Werkgever zal dit dan 

dienen te motiveren (motiveringsplicht).  

 

Ad (c ) Gezamenlijk verzoek tot advies over toepassing selectiecriteria. 

Als Werkgever en Werknemer besluiten gezamenlijk de Cao-commissie om advies te vragen over 

de toepassing van de selectiecriteria, is het advies van de Cao-commissie ook niet bindend. 

Werkgever volgt een unaniem advies op, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te 

doen. Werkgever zal dit dan dienen te motiveren (motiveringsplicht).  

 

Formele procedure 

 

3.6 De procedure bij de Cao-commissie betreft in beginsel een schriftelijke procedure. Een 

(gezamenlijk) verzoek of bezwaar dient ingediend te worden door het verzoek of bezwaar te 
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sturen naar het e-mailadres van de Cao-commissie: oss.HR.CAO.cie@nl.aspenpharma.com. Dit 

e-mailadres wordt door Werkgever ook vermeld in de schriftelijke bevestiging van haar besluit. De 

e-mailbox van de Cao-commissie wordt beheerd door de voorzitter. De Cao-commissie bevestigt 

binnen 5 werkdagen de ontvangst van het verzoek aan Werkgever of bezwaar aan Werknemer 

onder vermelding van de datum waarop het (volledige) verzoek of bezwaar is ontvangen. 

 

Verzoek Werkgever tot toestemming om arbeidsovereenkomst op te zeggen 

3.7 Een verzoek van Werkgever tot toestemming om de arbeidsovereenkomst wegens 

bedrijfseconomische redenen te mogen opzeggen (ex artikel 7:671a lid 2 BW) wordt door 

Werkgever per e-mail gedaan, waarbij het verzoek in ieder geval dient te bevatten: 

 

 gegevens van Werkgever 

 de naam, adres en geboortedatum van Werknemer 

 de functie van Werknemer 

 de Logische eenheid waartoe Werknemer behoort 

 ontslagreden met toelichting 

 handtekening en datum 

 kopie arbeidsovereenkomst, salarisstrook, mededeling boventalligheid, personeelsoverzicht 

en voor zover aan de orde de afspiegeling. 

 

3.8 De Cao-commissie neemt een verzoek van Werkgever om toestemming alleen in behandeling als 

het verzoek volledig is en ontvankelijk. Van niet-ontvankelijkheid zal enkel sprake zijn als niet aan 

de formele vereisten is voldaan: (a)  de toestemming wordt door Werkgever te vroeg  gevraagd 

(aan de Werknemer is geen termijn van 2 weken gegund om de aangeboden 

vaststellingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 5.4.1 en 5.4.2 te accepteren en te 

ondertekenen); (b) of het verzoek  valt niet onder de bevoegdheid van de Cao-commissie zoals 

omschreven in artikel   3.5  van dit reglement. Een verklaring van niet-ontvankelijkheid zal 

schriftelijk (per e-mail) gemotiveerd worden. Bij een onvolledig verzoek zal de Cao-commissie 

Werkgever in de gelegenheid stellen om het verzoek aan te vullen. Hiervoor geldt een termijn van 

8 dagen. Verstrekt Werkgever de ontbrekende gegevens dan te laat of onvolledig, dan kan de 

Cao-commissie besluiten het verzoek niet in behandeling te nemen. Dit wordt dan door de Cao-

commissie aan Werkgever schriftelijk (per e-mail) bevestigd. 

 

3.9 De Cao-commissie stuurt het verzoek tot toestemming door aan Werknemer en stelt Werknemer 

in de gelegenheid om binnen 2 weken schriftelijk verweer in te dienen.  De Cao-commissie kan 

éénmaal uitstel verlenen met een maximum van 5 dagen op gemotiveerd verzoek in 

uitzonderlijke gevallen. 

 

Verzoek Werknemer tot advies of selectiecriteria correct zijn toegepast 

 

3.10 Een bezwaar of verzoek om advies over de toepassing van de in het Sociaal Plan 

overeengekomen selectiecriteria wordt door Werknemer per e-mail gedaan, waarbij het bezwaar 

in ieder geval dient te bevatten: 

 

 gegevens van Werkgever 

 de naam, adres en geboortedatum van Werknemer 

 de functie van Werknemer 
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 de Logische eenheid waartoe Werknemer behoort 

 toelichting bezwaar rondom toepassing selectiecriteria 

 handtekening en datum 

 kopie arbeidsovereenkomst, salarisstrook en mededeling boventalligheid. 

 

3.11 De Cao-commissie neemt een bezwaar van Werknemer in behandeling als het bezwaar 

ontvankelijk is. Van niet-ontvankelijkheid zal enkel sprake zijn als niet aan de formele vereisten is 

voldaan: (a)  het bezwaar of verzoek is niet eerst met HR besproken volgens artikel 8.2.2 Sociaal 

Plan; (b) het bezwaar is niet  tijdig ingediend of (c) het bezwaar valt niet onder de bevoegdheid 

van de Cao-commissie zoals omschreven in artikel 3.5 van dit  reglement.  

 

3.12 De Cao-commissie stuurt het bezwaar van Werknemer rondom de toepassing van de 

selectiecriteria door aan Werkgever en stelt Werkgever in de gelegenheid om binnen 2 weken 

schriftelijk verweer in te dienen. De Cao-commissie kan éénmaal uitstel verlenen met een 

maximum van 5 dagen op gemotiveerd verzoek in uitzonderlijke gevallen. 

 

Gezamenlijk verzoek tot advies over toepassing selectiecriteria. 

 

3.13 Is sprake van een gezamenlijk verzoek, dat dienen Werkgever en Werknemer gezamenlijk een 

verzoek tot advies in, met onderbouwing van de beider standpunten. De Cao-commissie neemt 

het verzoek in behandeling en kan op gezamenlijk verzoek van Werkgever en werknemer een 

mondelinge behandeling inplannen. De Cao-commissie zal zonder dit verzoek advies uitbrengen 

zonder mondelinge behandeling. Voor het overige zijn de termijnen opgenomen in dit reglement 

van toepassing.  

 

Hoor en wederhoor bij verzoek/bezwaar volgens artikel 3.5 sub (a) of (b) 

 

3.14 In het kader van een actieve en adequate informatieverwerving en hoor en wederhoor stelt de 

Cao-commissie Werkgever en Werknemer  na ontvangst van het verweer of de reactie, beide 

partijen per e-mail 5 dagen de gelegenheid  om aan te geven of behoefte bestaat aan een 

mondelinge behandeling en zo ja, wat de data zijn waarop men absoluut verhinderd is wegens 

zwaarwegende redenen om een mondelinge behandeling bij te wonen. De Werknemer zal 

vrijgesteld worden van het verrichten van werkzaamheden om een mondelinge behandeling bij te 

wonen. Als Werkgever of werknemer verzoekt om een mondelinge behandeling wordt deze 

ingepland op de kortst mogelijke datum en worden beide partijen uiterlijk 7 dagen van tevoren per 

e-mail opgeroepen. Bestaat er bij beide partijen geen behoefte aan een mondelinge behandeling, 

maar heeft de Cao-commissie nog aanvullende vragen of behoefte aan ontbrekende informatie, 

dan wordt een tweede schriftelijke ronde ingepland. In dat geval krijgen beide partijen achter 

elkaar 10 dagen de tijd te reageren op de vragen van de Cao-commissie en/of het verzoek of 

bezwaar respectievelijk verweer of reactie van de andere partij. 

 

3.15 Als er een mondelinge behandeling  wordt ingelast, mogen Werkgever en werknemer zich tijdens 

de mondelinge behandeling laten bijstaan door een gemachtigde/jurist. De mondelinge 

behandeling vindt besloten plaats. 

 

3.16 Beschikt de Cao-commissie naar haar oordeel over voldoende informatie dan zal zij haar besluit 

omtrent het verzoek van Werkgever om toestemming,  haar advies omtrent het bezwaar van 

Werknemer of het gezamenlijk verzoek van partijen om advies, gemotiveerd geven. De Cao-
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commissie formuleert haar besluit of advies met meerderheid van stemmen binnen een redelijke 

termijn. Beraadslaging vindt in een besloten vergadering plaats. De Cao-commissie streeft ernaar 

om  uiterlijk binnen 2 maanden nadat het verzoek of bezwaar ontvankelijk is verklaard een 

schriftelijke beslissing uit te brengen.  

 

Besluit op verzoek Werkgever tot toestemming opzegging arbeidsovereenkomst 

3.17 In het besluit stelt de Cao-commissie vast of toestemming tot opzegging van de 

arbeidsovereenkomst wordt  verleend of  geweigerd. Werkgever en werknemer behouden  te 

allen tijde de wettelijke (hoger) beroepsmogelijkheden.  

 

3.18 Het besluit van de Cao-commissie waarin aan Werkgever toestemming wordt verleend om de 

arbeidsovereenkomst met Werknemer op te zeggen is gedurende 4 weken geldig, na 

dagtekening van de beslissing van de Cao-commissie. Het besluit wordt onverwijld na 

dagtekening per e-mail aan Werkgever en Werknemer gestuurd. Werkgever zal met 

inachtneming van het besluit van de Cao-commissie de arbeidsovereenkomst doen opzeggen, 

onder vermelding van de reden voor de opzegging, onder toepassing van het Sociaal Plan. 

 

3.19 Bij weigering of toekenning van het verzoek om toestemming tot opzegging van de 

arbeidsovereenkomst door de Cao-commissie staan de reguliere procedures bij de kantonrechter 

open voor Werkgever en Werknemer. Werkgever kan bij weigering van de toestemming zich tot 

de kantonrechter wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden (volgens artikel 

7:671b lid 1 sub b BW). Indien Werknemer meent dat de toestemming door de Cao-commissie 

ten onrechte is verstrekt of indien hij zonder toestemming is ontslagen, kan Werknemer zich tot 

de kantonrechter wenden met het verzoek de opzegging te vernietigen en/of herstel van de 

arbeidsovereenkomst of een billijke vergoeding vorderen (volgens  artikel 7:681 en 7:682 BW). 

 

Advies op bezwaar of verzoek Werknemer of gezamenlijk verzoek Werkgever en 

werknemer 

 

3.20 In het advies stelt de Cao-commissie vast of het bezwaar van werknemer naar haar oordeel 

gegrond of ongegrond is. In het advies op een gezamenlijk verzoek motiveert de Cao-commissie 

hoe naar haar oordeel de selectiecriteria toegepast dienen te worden. Het  advies van de 

Begeleidingscommissie is niet bindend. Werkgever volgt een unaniem advies op, tenzij er 

zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Werkgever zal dit  dienen te motiveren. 

 

3.21 Het advies wordt onverwijld na dagtekening per e-mail ter kennisname aan Werkgever en 

Werknemer gestuurd. In geval van een advies van de Cao-commissie, zal Werkgever zal haar 

beslissing, met inachtneming van het advies, binnen uiterlijk 10 werkdagen schriftelijk aan 

Werknemer doen toekomen. Werkgever stuurt hiervan een afschrift naar de Cao-commissie. 

Tegen dit besluit van Werkgever staat geen hernieuwd bezwaar bij de Cao-commissie open.  

 

3.22 Voor alle correspondentie met Werkgever  zal de HR Manager Aspen Oss BV worden benaderd: 

Margit De Veer, mdeveer@nl.aspenpharma.com. 
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Aldus overeengekomen op 26 mei 2015; 

 

Voor akkoord ondertekend in viervoud: 

 

 

 

FNV Bondgenoten te Utrecht     CNV Vakmensen te Utrecht 

 

 

 

_______________________     _______________________ 

A. Ouwenhand       J. Loosman 

 

 

 

 

 

 

De Unie te Culemborg      Aspen Oss B.V. 

 

 

 

 

_______________________     _______________________ 

M. Vallebella       E. Hogenkamp, Site Director 

 

 

 

 

 

 

  


