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Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de 
bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te kunnen blijven concurreren op 

internationale en regionale markten waar Air Products actief is en daardoor de 
continuiteit van het bedrijf beter zeker te kunnen stellen. Het is daarbij de bedoeling 
belangrijke delen van de bedrijfsverantwoordelijkheden ook op regionaal niveau te 
brengen. Om dit zo volledig mogelijk te kunnen realiseren, is besloten dat het 
gassenbedrijf meer decentraal zal worden georganiseerd en dat tegelijkertijd de diverse 

gassen businesses en mogelijk ook staffuncties onder één organisatie, Industrial Gases, 
worden gebracht. De verwachting is dat naast organisatorische verschuivingen ook 
sprake zal zijn van boventalligheid van een aantal posities binnen de Nederlandse 
organisatie. Een deel van het verval van posities wordt ingegeven door een andere 
benadering van de uitvoering van bedrijfsactiviteiten of door het toekomstig staken van 
bedrijfsactiviteiten. Een ander deel vloeit voort uit aanpassing van de personele bezetting 
aan structureel verminderde werkzaamheden. Ook heeft de samenvoeging van business 
organisaties tot gevolg dat dubbelfuncties boventallig kunnen worden en dat het 
onderbrengen van staffuncties in business organisaties kan leiden tot een verval van 
bijvoorbeeld staf- en/of managementposities. 

De Ondernemingsraad is inzake de maatregelen geinf ormeerd en heeft de werkgever 
aangeraden in overleg te treden met de Vakverenigingen in het kader van de sociale 
gevolgen van deze maatregelen voor de werknemers van Air Products Nederland BV. 

Gevolgen voor de organisatie. 
Momenteel is het nog moeilijk aan te geven hoeveel posities direct benoemd betrokken 
zijn bij deze organisatirische wijzigingen, maar wel is bekend dat het een belangrijk 
aantal posities zal betreffen. De verwachting is dat de komende maanden en uiterlijk in 
de loop van het fiscale jaar meer duidelijkheid komt over de preciese aantallen posities 
welke betrokken zijn. Het verval van posities is verdeeld over alle businesses en locaties 
binnen de organisatie van Air Products Nederland BV. 

Air Products streeft naar een 'werk voor werk' situatie, maar de realiteit is ook dat de 

mogelijkheden hiervoor beperkt zijn en dat daarnaast geldt dat sprake moet zijn van een 
balans tussen de functie-eisen en de competenties van de betrokken medewerker. 
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Regelingen bij mogelijke interne overplaatsingen. 
Interne vacatures staan open voor diegenen, wiens posities komen te vervallen, maar 
daarbij geldt uiteraard dat de kwalificaties van de persoon moeten passen bij de vereisten 
van de functie. Indien dienstverbanden moeten worden beeindigd en in een latere fase, 
maar alleen gedurende de looptijd van het sociale plan, voor betrokken medewerkers 
gelijke functies zouden ontstaan, dan zullen ex-werknemers, bij geschiktheid voor een 
dergelijke functie, voorrang krijgen bij een toekomstige invulling hiervan. 

In geval een betrokkene intern overgeplaatst kan worden en een nieuwe passende functie 
gaat vervullen, dan zal dat geen consequentie hebben voor het salarisniveau van 
betrokkenen. Het salarisniveau blijft gelijk aan het huidige en toekomstige CAO 
verhogingen (periodiek en initieel) blijven gehandhaafd. Als passend functie wordt 
beschouwd een functie die niet meer dan één functiegroep lager is geclassificeerd dan de 
huidige functie van de betrokken werknemer. Tevens geldt dat een overgang van 
ploegdienst naar een dagdienst functie in deze zin als passend wordt beschouwd. 

Wat betreft verandering van reistijd tengevolge van de invulling van een andere functie 
zal tot maximaal 1 Y2 uur reistijd enkele reis met openbaar vervoer als passend worden 
beschouwd. 

Eventuele extra reiskosten zullen worden toegekend indien sprake is van meer kilometers 
woon-werk verkeer door het accepteren van een andere functie binnen de organisatie. 
Indien sprake is van een reisafstand met minder kilometers dan de basis van de huidige 
vergoeding, dan zal in 3 jaar afbouw (100%, 66% en 33%) van de hogere 
reiskostenvergoeding plaatsvinden in de vorm van belastbaar loon. 

Mogelijke andere emolumenten behorende bij de positie welke komt te vervallen, zoals 
auto, GSM, laptop, datalijnen, etc. mogen, indien binnen de nieuwe positie niet meer van 
toepassing, tot maximaal 3 maanden na overgang naar de nieuwe positie worden 
behouden. 

Indien, na overleg en overeenstemming tussen betrokkene en Air Products, sprake zou 
zijn van benodigde verhuizing dan zal de lopende verhuisregeling worden toegepast. 
Vanuit deze regeling worden de kosten van overbrengen van de boedel geheel vergoed en 
geldt daarnaast de fiscaal toegestane vergoeding ( één maand salaris netto met een fiscaal 
maximum van€ 7.750,00) ter compensatie voor alle overige kosten. 

Beëindiging dienstverbanden. 
Indien geen passende positie beschikbaar is, zal het dienstverband moeten worden 
beëindigd, waarvoor de volgende afspraken gelden. 

Beëindiging van het dienstverband zal in beginsel plaatsvinden middels het tekenen van 
een vaststellingsovereenkomst. 
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Vervolg Beëindiging dienstverbanden. 
Bij het bepalen van de beëindigingsdatum zal rekening worden gehouden met de 
wettelijke opzegtermijnen, of indien hiervan afwijkend, de tussen partijen geldende 
opzegtermijn. 

Daarnaast zal een ontslagvergoeding worden betaald gebaseerd op de 
kantonrechterformule zoals deze geldt ten tijde van de totstandkoming van het Sociaal 
Plan met C-factor 1,15 (één, vijftien honderdste). 
Voor de A-factor zal de geldende berekeningsmethodiek worden gehanteerd met de 
volgende weging. De jaren tot 35 jaar wegen als 0,5. De jaren vanaf 35 en tot 45 jaar 
wegen als 1,0. De jaren vanaf 45 jaar en tot 55 jaar wegen als 1,5 en de jaren vanaf 55 
jaar wegen als 2,0. 
Voor de B-factor zal het bruto maandsalaris, inclusief vakantiegeld, 13e maand en 
eventuele ploegtoeslag worden gehanteerd. Geen andere emolumenten zullen in 
aanmerking worden genomen bij de berekening van de ontslagvergoeding. 
Dit alles met dien verstande dat de hoogte van het totale bedrag in voorkomende gevallen 
is gelimiteerd tot de maximale inkomstenderving tot de AOW gerechtigde leeftijd en, 
alleen in die situaties, onder aftrek van de uitkeringen vanuit sociale zekerheid. 

Op de ontslagvergoeding zal in mindering worden gebracht iedere andere vergoeding die 
Air Products op grond van de wet of gerechtelijke uitspraak verschuldigd is aan de 
betrokken werknemer in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
waaronder een eventueel te betalen transitievergoeding. 

De betrokken medewerkers hebben recht op eenmalige vergoeding van de kosten van een 
juridische adviseur tot maximaal een bedrag van Euro 500,00 bruto, exclusief BTW, 
alleen tegen overlegging van een corresponderende factuur. Indien betrokken 
medewerkers geen gebruik maken van deze vergoeding bestaat geen recht op 
compensatie van de kosten. 

Betrokken medewerkers kunnen in geval van beëindiging van het dienstverband worden 
ondersteund met een outplacement traject via een extern bureau. De maximale looptijd 
van het outplacement traject zal 6 (zes) maanden beslaan. Dit bemiddelingstraject kan 
worden opgestart, nadat de definitieve datum van beëindiging van het dienstverband 
wordt vastgesteld, waarbij wij ernaar streven één maand voor datum einde dienstverband 
het traject daadwerkelijk te starten. Indien betrokken medewerkers geen gebruik maken 
van dit outplacementtraject bestaat geen recht op compensatie van de kosten. Naar keuze 
van de betrokken werknemer staat het vrij, na een outplacement intake gesprek, een 
outplacement traject uit te ruilen voor een vergoeding voor scholingskosten tot een 
bedrag van maximaal Euro 3.000,00,- exclusief BTW, alleen tegen overlegging van een 
corresponderende factuur. Dit alleen indien betrokken factuur uiterlijk 3 maanden na de 
datum einde dienstverband is ingediend. 
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Vervolg Beëindiging dienstverbanden. 
Air Products heeft een wereldwijd contract inzake outplacementdiensten met het bedrijf 
Right Management en zal gewenste outplacement diensten dan ook aanbieden langs dit 
bedrijf. 

Air Products zal in geval van beëindiging van het dienstverband afzien van de rechten en 
plichten voortvloeiend uit een concurrentiebeding, tenzij vanuit uitzonderlijke, 
persoonlijke omstandigheden individueel anders wordt overeengekomen. 

Eventuele bij de betrokken medewerker aanwezige terugbetaalverplichtingen ingevolge 
eerder betaalde studiekostenvergoedingen komen bij beëindiging van het dienstverband 
te vervallen. 

Air Products zal betrokken medewerkers desgewenst voorzien van een positief 
geredigeerd getuigschrift. 

Indien de betrokken medewerker niet binnen de door Air Products aangegeven termijn de 
vaststellingsovereenkomst tekent, zal Air Products een procedure tot beëindiging in gang 
zetten, hetzij door het indienen van een verzoek tot beëindiging van het dienstverband bij 
het UWV, hetzij door het indienen van een verzoek tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst bij de Kantonrechter. In dat geval zal de door Air Products onder 
dit Sociaal Plan uit te keren ontslagvergoeding worden verminderd met een bedrag gelijk 
aan het aantal bruto maandsalarissen van de einddatum op genomen in de 
vaststellingsovereenkomst tot de effectieve einddatum van de arbeidsovereenkomst. 

Weigering aanbod passende functie. 
Indien een werknemer een aanbod voor een, volgens eerder vermelde criteria, passende 
functie weigert dan wordt hij uitgesloten van de voorzieningen in dit Sociaal Plan en zal 
Air Products overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Einde dienstverband op vrijwillige basis. 
Voor medewerkers, die behoren tot afdelingen die bij een reorganisatie betrokken zijn en 
die een soortgelijke functie uitoefenen als de bij de reorganisatie betrokken functies, 
bestaat de mogelijkheid zich op eigen initiatief vrijwillig aan te melden voor een 
beeindiging van het dienstverband in verband met de reorganisatie. 
Het is aan het management van Air Products Nederland BV om uiteindelijk te besluiten 
of betrokken medewerker met zijn/haar functie binnen de reorganisatie inderdaad in 
aanmerking kan worden genomen. 
Indien het management van Air Products geen bezwaren ziet tegen het in de reorganisatie 
betrekken van de medewerker, zullen de condities van de beeindigingsvergoeding zoals 

vastgelegd in deze sociale begeleidingsregeling van toepassing zijn voor deze 
medewerker. Alle overige condities van de sociale begeleidingsregeling, zoals rond 
outplacement, juridische kosten vergoeding, etc. zijn in deze gevalen niet van toepassing. 
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In geval van onbillijke en/of onredelijke situaties rondom bovenstaande afspraken zullen 
omstandigheden kunnen worden voorgelegd aan een paritaire begeleidingscommissie. 

Looptijd. 
De looptijd van dit Sociaal Plan zal zijn vanaf 1 januari 2015 tot en met 
31 december 2016 en heeft betrekking op alle medewerkers met een onbepaalde tijd 
contract met wie in deze tijdsperiode op initiatief van Air Products Nederland BV in het 
kader van bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen het dienstverband 
moet worden beëindigd. 

Aldus opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op _ april 2015 

Namens: 

Air Products Nederland BV 

Bijlage: Rekenvoorbeeld beeindigingsvergoeding bij 53 en 63 jarige medewerker. 
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F.M. Wolf

Human Resources

Manager

FNV Industrie

H. Zendman

Bestuurder Industrie

CNV Vakmensen

G.E.P.M. van Cuijk
Vakgroepbestuurder



!Bijlage bij Sociaal Plan Air Products Nederland BV -April 2015. l
Kantonrechtersformule Maatmannen 
Naam Medewerker 53 jaar 
Geboortedatum 1-Sep-62 
Leeftijd op datum uit dienst 53 
Datum in dienst 01-Sep-90 
Jaren in dienst op datum uit dienst 25 
Datum uit dienst 31-Aug-15 
Basis maandsalaris € 5,000.00 
Vakantietoeslag € 400.00 
13e maand € 416.50 
Maandbedrag voor berekeningen € 5,816.50 

Dienstjaren 
Jaren in dienst tot 35 jarige leeftijd 6 
Jaren in dienst tussen 35 en 45 jaar 10 

Jaren in dienst tussen 45 en 55 jaar 9 
Jaren in dienst vanaf 55 jarige leeftijd 0 
Totaal dienstjaren/gewogen dienstjaren 25 

Beeindigingsvergoeding 
C-factor 

53.00 

25.00 

Weging Gewogen dienstjaren 
0.5 3 
1.0 10 
1.5 13.5 
2.0 0 

26.5 

€ 154,137.25 
1.151 € 177,257.841 

Naam 
Geboortedatum 
Leeftijd op datum uit dienst 
Datum in dienst 
Jaren in dienst op datum uit dienst 
Datum uit dienst 
Basis maandsalaris 
Vakantietoeslag 
13e maand 
Maandbedrag voor berekeningen 

Jaren in dienst tot 35 jarige leeftijd 
Jaren in dienst tussen 35 en 45 jaar 
Jaren in dienst tussen 45 en 55 jaar 
Jaren in dienst vanaf 55 jarige leeftijd 
Totaal dienstjaren/gewogen dienstjaren 

Beeindigingsvergoeding 

Maximaal te derven inkomsten 
AOW Leeftijd huidige wetgeving 
Aantal maanden te derven inkomsten 
Te derven inkomsten in Euro's 
WW uitkering per maand/max dagloon 
Beeindigingsvergoeding 

Medewerker 63 jaar 
1-Sep-52 

63 63.00 
01-Sep-90 

25 25.00 
31-Aug-15 

€ 5,000.00 
€ 400.00 
€ 416.50 
€ 5,816.50 

Dienstjaren Weging Gewogen dienstjaren 
0 0.5 0 
6 1.0 6 

10 1.5 15 
9 2.0 18 

25 39 

€ 226,843.50 
C-factor 1.15! € 260,870.031 

1/6/2018 
33 

€ 191,944.50 
€ 99,660.00 Stel uitkeringsniveau op Euro 3.02( 

1 € 92,284.501 
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