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DEFINITIES 

Werkgever 

Medewerker: 

CAO: 

Bruto Jaarsalaris 

Bruto Jaarinkomen 

Bruto Maandinkomen 

Nieuw Maandinkomen 

Datum Boventalligheid: 

Datum Aanzegging 
Boventalligheid: 

Bemiddeling 

DSM 
BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING. 

DSM NL Services B.V. 

de Medewerker die op 31 maart 2014 een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd heeft met DSM Gist Services B.V. 

De vigerende Collectieve Arbeidsovereenkomst van DSM NL 
Services B.V. 

bruto jaarsalaris zoals gedefinieerd in artikel 2h CAO 

bruto jaarinkomen zoals gedefinieerd in artikel 2i CAO 

1 / 12 deel van het Bruto Jaarinkomen. Dit bedrag wordt verhoogd 
met het bedrag van de voor de Medewerker geldende nominale 
DTU vervangende toeslag, alsmede het nominale bedrag van de 
PT zoals gedefinieerd in bijlage 10.1 respectievelijk 10.2 onder b 
van de CAO DSM Gist Services B.V. geldend op 31 maart 2014. De 
salarisspecificatie zal worden geborgd in het personeelsdossier 
van de betreffende Medewerker. De DTU vervangende toeslag zal 
tot de ontslagdatum worden ge·indexeerd met de algemene aan
passing van het salaris. Eventuele wijzigingen in de arbeidsduur 
leiden tot evenredige toepassing voor de hoogte van deze toe· 
slag. 

het Bruto Maandinkomen zoals de Medewerker dit overeenkomt 
met zijn nieuwe werkgever verhoogd met de vakantietoeslag 
en/of 13e maand 

de datum per wanneer de Medewerker boventallig wordt ver· 
klaard 

dagtekening van de schriftelijke aanzegging van Werkgever aan 
de Medewerker ten aanzien van de boventalligheid. Deze dagte
kening ligt minimaal drie kalendermaanden voor de Datum Bo· 
ventall igheid. 

bemiddeling naar het vinden van een externe functie buiten DSM 
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INLEIDING 

Werkgever zal, teneinde de continuYteit van de onderneming veilig te stellen steeds voor de 
noodzaak van reorganisaties en rationalisaties blijven staan - welke kunnen leiden tot ver
mindering van de personeelsbezetting - waarbij alsdan deze Overgangsregeling Sociale Para
graaf (hierna: Sociale Paragraaf) van kracht is. 

Deze Sociale Paragraaf is bedoeld om de negatieve sociale, financiële en organisatorische ge
volgen voor de Medewerkers van door Werkgever aangekondigde c.q. aan te kondigen her· 
structureringen zoveel als mogelijk is op te vangen. 

De in deze Sociale Paragraaf opgenomen maatregelen zijn er op gericht via Bemiddeling Me· 
dewerkers zoveel als mogelijk aan een nieuwe arbeidsplaats te helpen. 

De nadruk ligt daarbij op het vinden van een nieuwe werkkring buiten DSM. 

Werkgever maakt dit zichtbaar door: 
a. SMART Mobiliteitsdiensten ("SMART") (en/of andere soortgelijke dienstverleners) in te

schakelen teneinde betrokken Medewerkers daar waar nodig op vakkundige wijze te
begeleiden,

b. nadruk te leggen op Bemiddeling voor de Medewerkers waarvan DSM verwacht dat hun
arbeidsmarktpositie het minst gunstig is,

c. voorzover mogelijk interne herplaatsing te bewerkstelligen.
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1. WERKINGSDUUR

Deze Sociale Paragraaf treedt in werking op 1 april 2014 en eindigt van rechtswege op 31 
maart 2018 zonder dat daartoe opzegging vereist is. 

De bepalingen van deze Sociale Paragraaf blijven van kracht zolang een Medewerker daaraan 
rechten kan ontlenen. 

In geval van ingrijpende veranderingen in wetgeving, die verband houden met de in deze 
overeenkomst opgenomen regelingen, zullen partijen met elkaar in overleg treden met als 
streven te komen tot oplossingsgerichte afspraken. 
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2. WERKINGSSFEER

Deze Sociale Paragraaf is van toepassing op de Medewerker die op 31 maart 2014 een ar· 
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had met DSM Gist Services B.V. en aan wie door of 
namens Werkgever schriftelijk bekend is gemaakt (Aanzegging boventalligheid) dat hij boven
tallig wordt in het kader van in de onderneming aan de orde zijnde herstructurering(en) en/of 
reorganisatie( s). 

Binnen een bij een reorganisatie betrokken bedrijfsonderdeel van de Business Group wordt 
terzake van binnen die Business Group bestaande functies, dan wel aan die Business Group 
gealloceerde functies, uitwisselbaarheid van functies en boventalligheid van Medewerkers 
vastgesteld conform de geldende beleidsregels van het Ontslagbesluit. 

Deze Sociale Paragraaf laat de wettelijke bevoegdheden van de Ondernemingsraad van Werk· 
gever onverkort in stand. 

Deze Sociale Paragraaf is niet van toepassing op: 

a. de Medewerker met een arbeidsovereenkomst anders dan voor onbepaalde tijd;

b. Uitzendkrachten, inleenkrachten en gelijkgestelden;

c. de Medewerker met wie een separate (individuele) schriftelijke regeling (die geen verband
houdt met het verval van de functie door reorganisatie) met betrekking tot de (toekom
stige) beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst is getroffen, tenzij Werkgever de Mede
werker schriftelijk laat weten dat deze Sociale Paragraaf (alsnog) op de Medewerker van
toepassing is;

d. de Medewerker met wie om andere redenen dan herstructurering en/of reorganisatie de
arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. Hierbij valt onder meer te denken aan be
eindiging wegens:
- (dis )functioneren;
- twee jaar arbeidsongeschiktheid;
- dringende reden voor ontslag op staande voet;
- dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

e. de Medewerker die binnen het DSM concern een functie aanvaardt. In dat geval gelden de
binnen het DSM concern gebruikelijke regels. Indien de reistijd woonplaats-werkplek (en
kele reis, snelste route, eigen vervoer of openbaar vervoer) 75 minuten of meer bedraagt
heeft de Medewerker het recht om deze functie niet te accepteren en zal de Sociale Para
graaf onverkort van toepassing zijn
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3. PROCEDURE

3. 1. Uitwisselbare functies

Voor het vaststellen van boventalligheid van Medewerkers bij reorganisaties, waarbij meerde
re Medewerkers in dezelfde functie werkzaam zijn en het aantal Medewerkers in deze functie 
binnen dezelfde businessgroep vermindert, zal gekeken worden naar uitwisselbaarheid van 
functies. 

Van uitwisselbare functies is sprake als: 
• het functieniveau van de functies gelijk is;
• de functies naar aard van de werkzaamheden, kennisniveau en competenties vergelijk

baar en gelijkwaardig zijn;
• de functies over en weer uitwisselbaar zijn;
• de Medewerkers direct inzetbaar zijn op de (uitwisselbare) functies, waarbij gekeken

wordt naar een kandidaat als ware hij als externe kandidaat geworven. Er geldt een mi
nimale inwerktijd van 2 maanden;

Is de functie uitwisselbaar dan wordt voor de bepaling van boventalligheid als uitgangspunt 
per categorie uitwisselbare functies het afspiegelingsbeginsel toegepast. Hierop kan in ver
band met het ondernemingsbelang een correctie worden toegepast als er sprake is van zoda
nig bijzondere kennis of bekwaamheden van een bepaalde Medewerker dat ontslag voor het 
functioneren van de onderneming te bezwaarlijk is. 

Als Werkgever in het belang van de onderneming bij een bepaalde reorganisatie een ander 
criterium dan het afspiegelingsbeginsel wil toepassen zal Werkgever vooraf in overleg treden 
met vakorrganisaties. 

3.2. Boventalligheid 

Een Medewerker zal boventallig worden verklaard als: 

a. 1) de functie van de Medewerker vervalt en/of;
2) de functie van de Medewerker ingrijpend wijzigt en/of;
3) er binnen de voor de Medewerker geldende categorie uitwisselbare functies minder

formatieplaatsen beschikbaar zijn dan voorheen en het een door de Werknemer bezet
te formatieplaats is, die na toepassing van het afspiegelingsbeginsel komt te verval
len.

én 

b. er geen sprake is van direct voorzienbare interne herplaatsing.
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3.3. Aanzegging boventalligheid en directe interne herplaatsing 

Alle betrokken Medewerkers worden in een persoonlijk gesprek mondeling gei'nformeerd of er 
sprake is van boventalligheid of van directe interne herplaatsing. De betrokken Medewerkers 
worden voorts gei'nformeerd over de argumenten ten aanzien van de uitwisselbare functie in 
hun geval. 

Als er sprake is van boventalligheid (hetgeen niet uitsluit dat op een later moment alsnog een 
interne herplaatsing conform hoofdstuk 4 van deze Sociale Paragraaf plaats kan vinden) zal de 
datum waarop de Medewerker boventallig wordt, worden aangegeven. De inhoud van het ge
sprek zal schriftelijk worden bevestigd. 

3.4. Vacatures 

a. Indien in de periode tussen Datum Aanzegging boventalligheid en Datum Boventallig
heid vacatures bij Werkgever ontstaan dan worden deze bij gebleken geschiktheid vol
gens de criteria in hoofdstuk 4 van deze Sociale Paragraaf met voorrang op interne en
externe kandidaten aangeboden aan Medewerkers die boventallig zijn verklaard en (op
termijn) hun arbeidsplaats zullen verliezen.

b. In de periode vanaf de Datum Boventalligheid tot einde arbeidsovereenkomst zullen
vacatures via SMART (en/of andere soortgelijke dienstverleners), bij gebleken ge
schiktheid volgens de criteria in Hoofdstuk 4 van deze Sociale Paragraaf, met voorrang

op interne en externe kandidaten worden aangeboden aan Medewerkers die bovental
lig zijn.

Ingeval een ex-Medewerker met wie als gevolg van deze reorganisatie het dienstver
band is beëindigd solliciteert op een extern opengestelde vacature, zal deze ex
Medewerker ten opzichte van de externe kandidaat, worden beschouwd als een inter
ne kandidaat, waaraan bij gelijke geschiktheid voorrang wordt verleend.

4. INTERNE HERPLAATSING NA (AANZEGGING) BOVENTALLIGHEID

Uitgangspunt 

Werkgever zal zelf of door middel van SMART (en/of andere soortgelijke dienstverleners) 
Medewerkers die een aanzegging boventalligheid hebben gekregen en van wie de arbeids
overeenkomst met Werkgever nog niet is beëindigd - voorzover beschikbaar - een passende 
functie binnen de organisatie aanbieden. 
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Criteria voor passende functie 

Voor het vaststellen of er sprake is van een passende functie zullen de volgende criteria wor
den toegepast: 
• geschiktheid voor de functie op basis van opleiding, ervaring, kennis en competenties (in

geval van twijfel zal gebruik worden gemaakt van een assessment);
• een niet grotere afwijking van functieniveau dan twee niveaus van het functieniveau van

de oorspronkelijke functie (zie N.B. hierna).

N.B.: Hierbij geldt, dat een Medewerker die twee niveaus is teruggezet binnen een periode
van 5 jaar niet opnieuw met een dergelijke teruggang geconfronteerd kan worden.

Indeling in nieuwe salarisschaal 

• Bij plaatsing in een functie met een lager functieniveau, zal de Medewerker worden inge·
deeld in de daarbij behorende lagere salarisschaal. Indien zijn salaris boven het maximum
van deze salarisschaal uitkomt, wordt de Medewerker geplaatst op het maximum
(-eind)salaris van de bij de nieuwe functie behorende salarisschaal.

Afkoop verschil in maandinkomen 

Het verschil tussen het Nieuwe Maandinkomen en het Maandinkomen vóór de herplaatsing 
o Wordt op 2 momenten berekend en uitbetaald, te weten op het moment van plaat

sing in de lagere salarisschaal en nadat een periode van 2,5 jaar verstreken is;
o Wordt na vaststelling niet meer verhoogd met de CAO-verhogingen die daarna op

treden;
o Maakt geen deel uit van het Bruto Maandinkomen;
o CAO, bijlage 4, artikel 2 lid 2a laatste volzin is van toepassing.

Aanbod passende functie 

Bij het aanbod voor een passende functie zal zoveel mogelijk informatie verstrekt worden aan 
de Medewerker om alle belangrijke aspecten van de functie te kunnen beoordelen. Alvorens 
zijn besluit mede te delen, mag de Medewerker het aanbod gedurende twee weken in beraad 
houden. 

Afwijzing aanbod 

Indien de Medewerker het aanbod voor een passende functie niet aanvaardt, kan de Mede
werker worden uitgesloten en gelden de regels als bedoeld in artikel 7.3 van deze Sociale Pa· 
ragraaf. 
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5. BEMIDDELING EN VOORZIENINGEN VOOR MEDEWERKERS

5. 1 Uitgangspunt en doel 

Voor de Medewerker die boventallig wordt/is en die niet intern herplaatst kan worden, stelt 
Werkgever Bemiddeling door SMART (en/of andere soortgelijke dienstverleners) ter beschik· 
king. 

Doel is intensieve en resultaatgerichte Bemiddeling van betrokken Medewerkers naar een 
nieuwe functie buiten DSM . De bemiddelingsactiviteiten zullen op een locatie binnen of bui· 
ten de site Delft plaatsvinden. 

5.2 Aanvang Bemiddeling en vrijstelling van werkzaamheden 

De Bemiddeling start uiterlijk op de Datum Boventalligheid. 

Vanaf de Datum Boventalligheid worden Medewerkers volledig vrijgesteld van werkzaamhe· 
den. 

In de periode van drie kalendermaanden vóór Datum Boventalligheid worden Medewerkers 
reeds in de gelegenheid gesteld om in overleg met de verantwoordelijke lijnmanager gedu· 
rende 40% van hun werktijd van de Bemiddeling gebruik te maken. In voorkomende gevallen 
kan, voor zover de werkzaamheden dat toelaten en na toestemming van de verantwoordelijke 
lijnmanager, van het in de 1 e zin van deze alinea bepaalde, in voor de Medewerker positieve 
zin worden afgeweken. 

5. 3 Bemiddelingsperiode 

De duur van de Bemiddeling van de boventallige Medewerker volgt per leeftijdscategorie uit 
de volgende tabel: 

Leefüjd * 
tot en met 35 jaar 
36 tot en met 45 jaar 
46 tot en met 49 jaar 
50 tot en met 54 jaar 
55 jaar en ouder 

Maanden 
3 
7 

10 

12 
18 

* Leeftijd = de leeftijd op Datum Boventalligheid

De Bemiddeling eindigt na aanvaarding van een arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkge· 
ver of op de datum waarop de Voortgezette Bemiddeling conform artikel 5. 9 van deze Sociale 
Paragraaf eindigt. 
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5.4 Opleidingskosten 

Werkgever zal na schriftelijk positief advies van SMART (en/of andere soortgelijke dienstver
leners) binnen redelijke grenzen de werkelijke kosten voor om- of bijscholing vergoeden. Het 
moet gaan om bijscholing voor het verwerven van een gelijkwaardige arbeidsmarktpositie. 
Voorts moet die om- of bijscholing de kansen op succesvolle Bemiddeling naar een gelijk
waardige externe functie vergroten. 

5.5. Persoonlijke budgetuitkering 

De boventallige Medewerker komt bij einde arbeidsovereenkomst in aanmerking voor een per
soonlijke budgetuitkering. 

De hoogte van de persoonlijke budgetuitkering is afhankelijk van de leeftijd en het aantal 
dienstjaren van de Medewerker op Datum Boventalligheid. 

Dit is weergegeven in de volgende tabel: 

Bruto Maandinkomen 

Leeftijd Dienstjaren � 10 11 tot en met 20 Dienstjaren > 20 
dienstjaren 

Tot en met 35 jaar 2,75 3 3,5 
36 tot en met 45 jaar 5,5 6 7 
46 tot en met 49 jaar 8 9 10,5 
50 tot en met 54 jaar 10,5 12 14 

55 jaar en ouder 13 15 17,5 

5.6 Beëindiging arbeidsovereenkomst 

Per het einde van de Bemiddelingsperiode volgend uit de tabel van paragraaf 5.3 zal de ar
beidsovereenkomst van de Medewerker, met inachtneming van de bepalingen over de fictieve 
opzegtermijn, worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst, mits de be
trokken werknemer hiermee instemt. In het geval dat dit niet zo is zal de Werkgever een pro
cedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de Medewerker bij de bevoegde Kan
tonrechter starten. 
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5.7 Fictieve opzegtermijn (binnen Bemiddelingsperiode) 

Indien de Medewerker na ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een WW-uitkering ge
bruik wil maken, geldt een zogenaamde fictieve opzegtermijn. Gedurende deze termijn be
staat (nog) geen recht op een WW-uitkering. De fictieve opzegtermijn verstrijkt onder andere 
door verloop van de tijd die is gelegen tussen de datum van de vaststellingsovereenkomst en 
de feitelijke datum van ontbinding. Met het oog hierop zal zo tijdig mogelijk de vaststellings
overeenkomst worden gesloten om een direct ingaande WW-uitkering mogelijk te maken. In· 
dien dit buiten de schuld van de Medewerker niet mogelijk is, voorziet deze Sociale Paragraaf 
in een zodanige aanvulling dat de Medewerker voor een eventueel nadeel wordt gecompen
seerd. 

5.8.a Vertrekstimuledngsregeling na Datum Aanzegging boventalligheid, maar vóór Datum 
Boventalligheid 

Indien de arbeidsovereenkomst van de boventallige Medewerker op zijn verzoek of anderszins 
eindigt maximaal 3 maanden voor Datum Boventalligheid ontvangt de Medewerker een een
malige uitkering, die wordt berekend volgens de neutrale kantonrechterformule (correctie 
factor 1 ). De artikelen 5.10, 5.11, 5.12 en 5.13 zijn niet van toepassing. 

5.8.b Vertrekstimuleringsregeling na Datum Boventalligheid 

Indien de arbeidsovereenkomst van de boventallige Medewerker op zijn verzoek of anderszins 
eindigt binnen de Bemiddelingsperiode volgend uit de tabel in paragraaf 5.3, ontvangt de Me

dewerker bovenop de persoonlijke budgetuitkering volgend uit de tabel van paragraaf 5.5 een 
bruto uitkering ineens ter hoogte van 100% van de resterende Bruto Maandinkomens die de 
Medewerker tot het einde van de Bemiddelingsperiode zou hebben ontvangen. 

5. 9. Voortgezette Bemiddeling

De Medewerker die per de datum waarop de arbeidsovereenkomst met Werkgever eindigt nog 
geen functie elders heeft gevonden, kan voor Voortgezette Bemiddeling aansluitend gebruik 
maken van de diensten van Smart (en of andere soortgelijke dienstverlening) naar bij voor
keur vast werk. 

De duur van de Voortgezette Bemiddeling volgt uit de onderstaande tabel: 

Leeftijd* 

t/m 35 jaar 
36 tot en met 45 jaar 
46 tot en met 49 jaar 
50 jaar en ouder 

* Leeftijd = de leeftijd op Datum Boventalligheid

Maanden 

9 
12 
18 
24 

Overgangsregeling Sociale Paragraaf 1 april 2014 - 1 april 2018 11 



DSM 
BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING. 

5. 10. lnkomenssuppletieregeling

De Werkgever zal, met inachtneming van de hierna te noemen bepalingen in de vorm van een 
eenmalige uitkering een aanvulling verstrekken op het lagere inkomen bij een nieuwe werk
gever, respectievelijk op een eventuele uitkering uit hoofde van de werkloosheidswet. De 
eenmalige uitkering is gebaseerd op het verschil tussen het percentage van het laatstgenoten 
Bruto Maandinkomen van de Medewerker bij Werkgever conform onderstaande tabel en het 
nieuwe inkomen, respectievelijk de WW-uitkering inclusief vakantietoeslag en/of 13e maand): 

1 tlm 6 
Leeftijd maanden 

t/m 35 jaar 100% 
36 t/m 45 jaar 100% 
46 t/ m 49 jaar 100% 
50 tl m 54 jaar 100% 
55 jaar en ouder 100% 

7 tlm 12 
maanden 

75% 
90% 
90% 
100% 
100% 

13 tlm 18 
maanden 

85% 
90% 
95% 

19 tlm 24 
maanden 

80% 
85% 
90% 

25 tlm 30 
maanden 

80% 
85% 

Indien op datum beëindiging arbeidsovereenkomst sprake is van een aanvulling op het lagere 
inkomen bij een nieuwe werkgever wordt de aanvulling waarop de eenmalige uitkering is ge
baseerd gemaximeerd op 20% van het laatstgenoten maandinkomen bij Werkgever. Indien de 
Medewerker bij een nieuwe werkgever minder uren/ander rooster gaat werken vindt de bere
kening van de inkomenssuppletie naar rato plaats. 

Voor de berekening van de eenmalige uitkering in het geval, dat op datum einde arbeidsover
eenkomst nog geen andere werkkring is gevonden, wordt de WW-uitkering gesteld op 70% van 
het maandinkomen, met dien verstande, dat deze uitkering niet hoger wordt gesteld dan het 
maximum conform de werkloosheidswet. 

Werkgever stelt de inkomenssuppletie vast en betaalt deze aan de Medewerker uit. De Mede
werker is verplicht alle relevante (schriftelijke) bewijsstukken aan Werkgever te overleggen. 

5. 11 Sollicitatieverlof en -kosten

Werkgever zal, na voorafgaand overleg met de betreffende afdeling P&O, alle medewerking 
verlenen aan vrijstelling ten behoeve van sollicitatiebezoeken en deelname aan psychologisch 
en medisch onderzoek ten behoeve van indiensttreding elders, ook tijdens de periode na 
schriftelijke aanzegging en vóór Datum Boventalligheid. 

Reis· en verblijfkosten ten behoeve van deze bezoeken zullen worden vergoed op basis van 
bij Werkgever geldende vergoedingsregels, voor zover niet betaald door het ontvangende be
drijf. 
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5. 12 VerhuisregeUng 

Aan Medewerkers die binnen de voor hen geldende aanvullingsduur conform deze Sociale Pa
ragraaf van hun nieuwe werkgever verplicht (binnen Nederland) moeten verhuizen, zullen de 
navolgende vergoedingen worden verstrekt, mits de verhuizing plaatsvindt binnen negen 
maanden na indiensttreding bij de nieuwe werkgever en de huidige woning is gelegen buiten 
een straal van 50 kilometer, of zoveel minder kilometers als de nieuwe werkgever schriftelijk 
eist, van de standplaats van Medewerker in zijn nieuwe werkkring. 

a. Transport en verzekering van de verhuizing van de inboedel van Medewerker door een
door Werkgever in te schakelen verhuisbedrijf inclusief inpakken. De Medewerker ver
plicht zich de originele facturen aan Werkgever te overleggen.

b. Een tegemoetkoming in de herinrichtingskosten ter grootte van 12% van het laatstgenoten
bruto jaarinkomen met een maximum van€ 5.445,- netto.

c. Tweemaal de reiskosten van het gezin van de werknemer naar de nieuwe woonplaats op
basis van kosten Openbaar Vervoer 2e klas.

Een vergoeding van een nieuwe werkgever wordt op het bovenstaande in mindering gebracht. 

5.13 Terugkeer in de Sociale Paragraaf 

Indien de Medewerker die recht heeft c.q. zou hebben op Voortgezette Bemiddeling conform 
artikel 5. 9 van deze Sociale Paragraaf binnen de voor hem geldende periode vanaf de Datum 
Boventalligheid tot datum einde Voortgezette Bemiddeling een arbeidsovereenkomst bij een 

nieuwe werkgever aanvaardt en bij de nieuwe werkgever naar het oordeel van Werkgever bui
ten zijn schuld wordt ontslagen, herleven zijn aanspraken op deze Sociale Paragraaf, voor zo
ver die betrekking hebben op Voortgezette 

Bemiddeling door SMART (en/of andere soortgelijke dienstverleners) voor de resterende duur 
van de voor de Medewerker geldende periode van Voortgezette Bemiddeling (volgens de tabel 
in artikel 5. 9), waarbij de periode dat de Medewerker bij de nieuwe werkgever heeft gewerkt 
op de totale periode van Voortgezette Bemiddeling in mindering wordt gebracht. 

6. OVERIGE (FINANCIËLE) VOORZIENINGEN

6. 1 Pensioenverzekering 

Overdracht pensioen 

a. Voor de Medewerker met wie de arbeidsovereenkomst in het kader van een reorganisatie
waarop onderhavige Sociale Paragraaf van toepassing is wordt beëindigd, bestaat tenein
de de gevolgen van een eventuele pensioenbreuk te beperken, de mogelijkheid dat de
contante waarde van de opgebouwde premievrije (vroeg)pensioenaanspraken wordt over
gedragen aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar bij wie door de Medewerker
in het vervolg pensioen zal worden opgebouwd.

b. Voor een overdracht zijn de bepalingen van het pensioenreglement en de pensioen· en
spaarfondsenwet van toepassing.
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6. 2 Ziektekostenvergoeding 

De Medewerker die deelneemt in de collectieve ziektekostenverzekering van Werkgever kan 
na beëindiging van de arbeidsovereenkomst indien en voor zolang hij niet elders verzekerd is 
maximaal gedurende een periode van één jaar (in voorkomend geval te verlengen met de fic
tieve opzegtermijn) zijn deelname op eigen kosten continueren tegen de premie die hij als 
Medewerker van Werkgever verschuldigd zou zijn. 
Na afloop van de vorenbedoelde maximale periode van één jaar kan de Medewerker op eigen 
kosten zonder medische selectie de verzekering op individuele basis voortzetten. 

6.3 Geldleningen 

Afrekening van eventuele leningen en voorschotten zal op soepele wijze plaatsvinden, ten
einde de Medewerker niet in betalingsmoeilijkheden te brengen. Met de betrokken Medewer
ker zal zo nodig een individuele regeling worden getroffen. 

6.4 Dienstjubileum 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst ontvangt de Medewerker die op de laatste dag 
van de arlbeidsovereenkomst minder dan een jaar verwijderd is van zijn 25- of 40-jarig jubile
um de desbetreffende gratificatie bruto (met inhouding van loonheffing en premies) uitge
keerd. 

6. 5 Lease-auto 

De Medewerker die een lease-auto tot zijn beschikking heeft en die intern in een passende 
functie, waarvoor geen lease-auto ter beschikking wordt gesteld, wordt herplaatst, behoudt 
de beschikking over de hem op het moment van herplaatsing ter beschikking staande lease
auto tot het einde van de dan geldende leasetermijn. Na afloop van de leasetermijn kan de 
Medewerker geen aanspraak meer op een lease-auto maken. 
Uiterlijk op de datum dat het dienstverband eindigt, retourneert de Medewerker de hem ter 
beschikking gestelde lease-auto aan Werkgever. 

6. 6 Fietsenplan 

Medewerlkers die in het kader van de Regeling Fietsenplan een fiets hebben verkregen, zullen 
worden vrijgesteld van de terugbetalingsregeling, zoals bepaald in deze regeling. 

6. 7. Studiekosten

Voor zover de Medewerker verplicht is tot terugbetaling van vergoede studiekosten bij het 
eindigen van de arbeidsovereenkomst vervalt die verplichting, tenzij de - bij het einde van de 
arbeidsovereenkomst nog openstaande - verplichting tot terugbetaling van studiekosten meer 
dan€ 5.000,-- bedraagt. 
In het geval, dat die verplichting tot terugbetaling van studiekosten meer dan€ 5.000,-- be
draagt, zal Werkgever rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden beslui
ten over de nog openstaande verplichting tot terugbetaling van studiekosten. 
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6.8. Reiskostenvergoeding tussen datum aanzegging boventalligheid en datum boventallig
heid 

Tot Datum Boventalligheid blijft de voor de Medewerker geldende reiskostenregeling woon
werkverkeer van toepassing (ook indien de Medewerker in die periode is vrijgesteld van werk
zaamheden). 

6. 9. Financieel advies en/of juridische bijstand

a. De Medewerker kan zich, voor het omzetten van een daarvoor in aanmerking komende uit
ke·ring, laten adviseren door een externe instantie. De Werkgever vergoedt de Medewerker,
tegen overlegging van betalingsbewijzen, de daarvoor daadwerkelijk gemaakte kosten tot een
maximum van€ 500,- (excl. btw).

b. De Medewerker kan zich, in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst, juridisch
laten adviseren door een externe instantie. De Werkgever vergoedt de Medewerker, tegen
overlegging van betalingsbewijzen, de daarvoor daadwerkelijk gemaakte kosten tot een
maximum van€ 500,- (excl. btw).

7. HARDHEIDSBEPALINGEN

7. 1. Hardheidsclausule

In die gevallen waarin de toepassing van deze Sociale Paragraaf leidt tot individueel onbillijke 
situaties, kan de betrokken Medewerker de Begeleidingscommissie schriftelijk verzoeken de 
toepassing van deze Sociale Paragraaf te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. 

Over een verzoek van een Medewerker om toepassing van de hardheidsclausule zal door de 
Begeleidingscommissie een advies worden uitgebracht aan Werkgever. Bij een meerderheids
advies zal Werkgever overeenkomstig besluiten. Indien in een individueel geval de stemmen 
van de Begeleidingscommissie staken, beslist Werkgever. 

Het bezwaar van een Medewerker bij de Begeleidingscommissie heeft als regel geen schor· 
sende werking. 

7.2. Hardheidscommissie 

Werkgever zal regelmatig overleg voeren met de bestuurders van de vakorganisaties. In dit 
overleg ("hardheidsoverleg") zullen de voortgang ten aanzien van de toepassing van deze So· 
ciale Paragraaf als ook onredelijke of onbillijke individuele situaties worden besproken. In
dien dergelijke situaties zich voordoen zal Werkgever besluiten af te wijken van de bepa
lingen in deze Sociale Paragraaf. 

Bovenstaande situaties kunnen zowel door of namens Werkgever als door de betreffende Me· 
dewerker, de Begeleidingscommissie en/of de vakorganisaties aan de orde worden gesteld. 
In het geval dat een Medewerker niet actief meewerkt aan de Bemiddeling door SMART (en/of 
andere soortgelijke dienstverleners), zal door Werkgever overgegaan worden tot uitsluiting 
van deze Sociale Paragraaf en beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder toepassing van 
artikel 7. 3 van deze Sociale Paragraaf. 
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7.3 Uitsluiting Sociale Paragraaf 

In alle gevallen, dat Werkgever overweegt om een Medewerker uit te sluiten van de Sociale 
Paragraaf zal Werkgever vooraf overleg plegen in de hardheidscommissie ("hardheidsover
leg"). 

8. OVERIGE BEPALINGEN

8. 1 Vakantiedagen 

Voor de Datum Boventalligheid zal de Medewerker in overleg zoveel mogelijk zijn nog open
staande vakantie- en roostervrije dagen plannen en opnemen. Op Datum Boventalligheid zal 
het nog openstaande saldo vakantiedagen worden vastgesteld. Dit saldo zal bij einde arbeids
overeenkomst door Werkgever worden uitbetaald. 

In de periode boventalligheid tot de datum einde arbeidsovereenkomst wordt de Medewerker 
geacht de in die periode opgebouwde vakantiedagen en/of roostervrije dagen bij einde ar
beidsovereenkomst volledig genoten te hebben. 

8.2 Concurrentiebeding! geheimhoudingspUchtl octrooien 

In het geval een concurrentiebeding van kracht is, zal dit na de beëindiging van de arbeids
overeenkomst in beginsel als vervallen worden beschouwd. Een overeengekomen geheimhou
dingsplicht blijft onverminderd van kracht. In voorkomend geval verplicht de Medewerker zich 
op verzoek van Werkgever zijn volledige medewerking te verlenen aan het verkrijgen en be
houden van octrooien en patenten. 

In situaties, waarin er sprake is van een groot belang voor de onderneming om het concurren
tiebeding te handhaven, zal overleg met de betrokken Medewerker plaatsvinden. 

8.3 Verstrekken van inUchtingen 

De Medewerker die een beroep doet op de financiële voorzieningen van deze Sociale Para
graaf, verplicht zich aan Werkgever de noodzakelijke inlichtingen en gegevens tijdig en naar 
waarheid te verstrekken. Het moedwillig verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtin
gen alsmede oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen heeft uitsluiting 
van deze regeling tot gevolg en zal leiden tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar 
gestelde. 

8.4 Meewerken SMART(enl of andere soortgeUjke dienstverleners) 

De Medewerker verplicht zich actief mee te werken aan de Bemiddeling door SMART (en/of 
andere soortgelijke dienstverleners) en/of het verstrekken van inlichtingen aan Werkgever. 
Indien de Medewerker niet actief zijn medewerking aan het zoeken naar ander werk verleent 
dan wel weigert de benodigde (schriftelijke) informatie te verschaffen, heeft dit uitsluiting 
van deze Sociale Paragraaf door Werkgever tot gevolg. Zulks op advies van SMART (en/of an
dere soortgelijke dienstverleners) en/of Werkgever en na toetsing door de Hardheidscommis
sie. 
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8. 5 Parttime 

De Medewerker met een parttime arbeidsovereenkomst zal naar rato in aanmerking komen 
voor de financiële voorzieningen in deze Sociale Paragraaf. 

8.6 Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

De gedeeltelijk arbeidsongeschikte Medewerker zal onder aftrek van de per de datum einde 
arbeidsovereenkomst aan hem toekomende bedragen in het kader van een WIA/WAO/ AWW of 
enige andere uitkering krachtens de Sociale Verzekeringswetgeving in aanmerking komen voor 
de financiële voorzieningen in deze Sociale Paragraaf. 

8.7 Methode vaststelling (aanvuffings-)bedragen 

De bruto bedragen die nodig zijn voor de in deze Sociale Paragraaf opgenomen voorzieningen 
worden vastgesteld op basis van de (hoogte van) wettelijke uitkeringen krachtens de Sociale 
Verzekeringswetgeving en inkomensgegevens, zoals die voor de Medewerker gelden op de da
tum einde arbeidsovereenkomst. 

De bruto aanvullingsbedragen alsmede de uitkering ineens worden na vaststelling niet meer 
gewijzigd, tenzij het herleide maandinkomen alsnog met terugwerkende kracht wijzigt, 
waarbij de datum van wijziging van het herleide maandinkomen voor de datum van vaststel
ling ligt. 

8.8 Fiscaf e consequenties 

Alle bedragen/vergoedingen genoemd in deze Sociale Paragraaf zijn bruto, tenzij anders ver
meld. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met eventuele vrijstellingen voor be
lastingen en/ of sociale verzekeringspremies. 

8. 9 Korting op uitkeringen 

De feitelijk toe te kennen aanvullingen in het kader van deze Sociale Paragraaf, zullen nooit 
meer bedragen dan de aanspraak die zou zijn ontstaan, indien de Medewerker recht zou heb
ben op volledige uitkeringen krachtens de Sociale Verzekeringswetgeving, dat wil zeggen zon
der aftrek van eventueel door de bedrijfsvereniging opgelegde boetes/maatregelen. 

8. 10 Overheids- en andere voorzieningen

Werkgever zal bij de uitvoering van deze Sociale Paragraaf rekening houden met c.q. een be
roep doen op de van overheidswege of anderszins gegeven mogelijkheden ter verlichting van 
de kosten daarvan voor Werkgever ( subsidies voor scholing en dergelijke), waarbij de Mede
werker zich verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. 
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9. BEGELEIDINGSCOMMISSIE

9. 1 Begete;d;ngscomm;ss;e 

Er wordt een Begeleidingscommissie Sociale Paragraaf ingesteld. 

De Begeleidingscommissie heeft tot taak Werkgever schriftelijk te adviseren bij de toepassing 
van deze Sociale Paragraaf. 

De Begeleidingscommissie ziet er voorts op toe dat deze Sociale Paragraaf in individuele ge
vallen juist wordt toegepast. De Begeleidingscommissie kan zowel intern als extern advies 
inwinnen. 

9.2 Samenstelling 

De Begeleidingscommissie bestaat uit twee door Werkgever aangewezen leden alsmede twee 
door de Ondernemingsraad aangewezen leden. De Begeleidingscommissie kiest uit zijn mid
den een voorzitter en krijgt de beschikking over een ambtelijk secretaris. 

9.3 Taak 

De Begeleidingscommissie adviseert Werkgever in individuele gevallen met betrekking tot de 
uitvoering van deze Sociale Paragraaf. 

De Begeleidingscommissie heeft de volgende taken: 
a. het toetsen of het in deze Sociale Paragraaf gestelde door Werkgever wordt nageleefd en 

het ter zake zowel aan Werkgever als de Medewerker uitbrengen van schriftelijk advies;
b. het, op schriftelijk verzoek, geven van schriftelijk advies met betrekking tot de toepassing

van deze Sociale Paragraaf;
c. het, gevraagd of ongevraagd, uitbrengen van een schriftelijk advies in situaties waarin

deze Sociale Paragraaf niet voorziet;
d. het behandelen van schriftelijke bezwaren en het schriftelijk adviseren met betrekking

tot een mogelijke oplossing.

9.4 Werkwijze 

a. Persoonlijke gegevens van Medewerkers worden door Werkgever uitsluitend aan de Bege
leidingscommissie verstrekt voor zover de betrokken Medewerker daarmee instemt. De
Begeleidingscommissie heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan haar be
kend geworden gegevens.

b. Iedere Medewerker die valt onder de werkingssfeer van deze Sociale Paragraaf kan zich
tot de Begeleidingscommissie wenden.

c. De Medewerker kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
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9.5 Procedure 

a. Wanneer een Medewerker bezwaren heeft tegen de toepassing van deze Sociale Paragraaf
in zijn situatie, wendt hij zich in eerste instantie schriftelijk tot Werkgever.

De reactie van de Werkgever volgt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na
indiening van het bezwaar. Wanneer de reactie van de Werkgever niet leidt tot een be
vredigende oplossing, kan de Medewerker zich schriftelijk tot de Begeleidingscommissie
wenden.

Indien een Medewerker zich niet tot de Werkgever heeft gewend, zendt de Begeleidings
commissie het bezwaar van de Medewerker in eerste instantie binnen twee weken na ont
vangst door naar de Werkgever , met het verzoek om een reactie, eveneens zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na indiening van het bezwaar.

b. De Begeleidingscommissie stuurt binnen twee weken na ontvangst van het schriftelijk be
zwaar van de Medewerker een afschrift van dat bezwaar naar de Werkgever en stelt
Werkgever gedurende twee weken in de gelegenheid schriftelijk op het bezwaar van de
Medewerker te reageren.

De Begeleidingscommissie stuurt een afschrift van de reactie van Werkgever aan de Me
dewerker en/of diens vertrouwenspersoon.

c. De Begeleidingscommissie kan zowel de Medewerker als Werkgever om nadere (schriftelij
ke) informatie vragen. De Begeleidingscommissie zorgt dat partijen over en weer afschrif
ten van nadere stukken ontvangen.

d. De Begeleidingscommissie adviseert uiterlijk acht weken na ontvangst van het bezwaar
van de Medewerker, onder toezending van een afschrift van het advies naar de Medewer
ker en/of diens vertrouwenspersoon en Werkgever.

e. Werkgever beslist uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Begeleidings
commissie onder toezending van een afschrift van de beslissing naar de Medewerker en/of
diens vertrouwenspersoon en de Begeleidingscommissie.

De procedure bij de Begeleidingscommissie laat onverlet dat de Medewerker zich tot de be
voegde rechter kan wenden. 

Intentieverklaring Werkgever: 

Werkgever streeft er naar om de procedure van artikel 9.5 van deze Sociale Paragraaf zo 
voortvarend mogelijk af te wikkelen 

10. UITBESTEDING

In geval van uitbesteding zal Werkgever in overleg treden met de vakorganisaties. 
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Biilage Overgangsregeling Sociale Paragraaf 

BIJLAGE 10 - OVERGANGSREGELS CAO DSM Gist Services B.V. 1 APRIL 200 1  T/M 31 MAART 
2003 

10.1. Diensttijduitkering 

a. De diensttijduitkering is vervallen.

b. Met ingang van de maand januari 2002 wordt het maandinkomen van werknemers, die in
december 2001 recht hadden op een diensttijduitkering verhoogd met een nominale DTU
vervangende
toeslag.

Deze nominale DTU-vervangende toeslag is gelijk aan: 

de diensttijduitkering zoals betaald in de maand december 2001 
12 

c. De DTU·vervangende toeslag maakt deel uit van het maandinkomen en telt mee voor de
vaststelling van de vakantietoeslag en dertiende maand. Voorts wordt de DTU-vervangende
toeslag pensioengevend.

d. De DTU-vervangende toeslag wordt verhoogd met CAO-verhogingen vanaf 1 april 2002.

10.2. Aan werknemers die in juni 2001 een persoonlijke toeslag (inclusief plaatsvervangertoe
slag) 
hadden, is schriftelijk verzocht om vóór 1 juli 2001 te kiezen tussen: 

a. Afkoop van de PT over 5 jaar gekapitaliseerd in een éénmalige uitkering (vermeerderd met
1 /12 van de vaste jaarlijkse uitkeringen, zoals dertiende maand, vakantietoeslag en dienst
tijduitkering);

b. Bevriezing van het nominale bedrag van de PT, gefixeerd op het niveau van 1 januari 2002.

De PT groeit niet meer mee met CAO-verhogingen. Dat nominale bedrag wordt omgezet in 
een afzonderlijke individuele toelage en wordt onderdeel van het maandinkomen. Indien de 
werknemer op een later tijdstip promoveert naar een hogere salarisschaal wordt deze indivi
duele toelage evenveel verminderd als het salaris stijgt. 
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