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De ondergetekenden,  

1. DCC Maastricht B.V., gevestigd te Maastricht, hierna te noemen “DCC” 
 
en 
 

2. FNV Bondgenoten 
 
 
hierna te noemen “de vakorganisatie” 
 

verklaren hierbij samen het navolgende Sociaal Plan te hebben gesloten. 

 

  



 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 5 

2. Definities ......................................................................................................................................... 6 

3. Algemeen ........................................................................................................................................ 9 

3.1 Werkingsduur/looptijd ........................................................................................................ 9 

3.2 Werkingssfeer ..................................................................................................................... 9 

3.3 Wijziging .............................................................................................................................. 9 

3.4 Informatieverstrekking ....................................................................................................... 9 

3.5 Fiscale afwikkeling............................................................................................................. 10 

3.6 Hardheidsclausule ............................................................................................................. 10 

4. Procedure ...................................................................................................................................... 11 

4.1 Aanzegging boventalligheid .............................................................................................. 11 

4.2 Boventalligheid ................................................................................................................. 11 

5. Van werk naar werk ...................................................................................................................... 12 

5.1 Interne herplaatsing .......................................................................................................... 12 

5.2 Externe herplaatsing/outplacement ................................................................................. 13 

6. Beëindiging arbeidsovereenkomst ............................................................................................... 14 

6.1 Procedure .......................................................................................................................... 14 

6.2 De opzegtermijn ................................................................................................................ 14 

6.3 Beëindigingsvergoeding .................................................................................................... 14 

7. Overige bepalingen ....................................................................................................................... 16 

7.1 Vrijstelling van werkzaamheden ....................................................................................... 16 

7.2 Pensioen ............................................................................................................................ 16 

7.3 Eigendommen ................................................................................................................... 16 

7.4 Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen .................................................................... 16 

7.5 Beperkende bedingen ....................................................................................................... 16 

7.6 Eindafrekening .................................................................................................................. 16 

7.7 Getuigschrift en referenties .............................................................................................. 17 

7.8 Bijdrage kosten juridisch en/of financieel advies ............................................................. 17 

7.9 Jubileumuitkering .............................................................................................................. 17 

7.10 Fietsenplan ........................................................................................................................ 17 

8. Begeleidingscommissie ................................................................................................................. 18 



 

8.1 Doelstelling en samenstelling ........................................................................................... 18 

8.2 Werkwijze en advies ......................................................................................................... 18 

8.3 Geheimhouding ................................................................................................................. 18 

9. Ondertekening .............................................................................................................................. 19 

 

  



 

1. Inleiding 
 

De markt is in beweging. DCC moet als gevolg daarvan in beweging blijven. Dit kan ertoe leiden dat 
belangrijke organisatorische wijzigingen dienen te worden doorgevoerd. DCC vindt het daarom 
belangrijk om een Sociaal Plan te hebben dat voldoet aan de huidige regelgeving.  

Het Sociaal Plan heeft ten doel de negatieve sociale en financiële gevolgen voor de werknemers als 
gevolg van belangrijke organisatorische wijzigingen is gevraagd zo veel mogelijk op te vangen.  

Waar in dit plan gesproken wordt van “hem” of “zijn” dient ook “zij” of “haar” gelezen te worden. 

 

  



 

2. Definities 
 

- Afspiegelingsbeginsel Voor het bepalen van de ontslagvolgorde volgens de Ontslagregeling 
en de uitvoeringsregels bij ontslag wegens bedrijfseconomische 
redenen zal worden afgespiegeld indien sprake is van krimp binnen 
een categorie uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie 
uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te 
weten 15 tot 25 jaar, van 25 jaar tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 
45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Vervolgens wordt binnen elke 
leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband 
boventallig verklaard. De peildatum van de afspiegeling is leidend 
voor de indeling van de leeftijdsgroepen. 
 
 

- Begeleidingscommissie De begeleidingscommissie, zoals genoemd in artikel 8 van dit Sociaal 
Plan. 
  

- Beëindigingsvergoeding Het brutobedrag dat DCC aan werknemer betaalt in verband met de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De 
beëindigingsvergoeding wordt berekend conform de bepalingen in 
art. 6.3.  
 

- Boventalligheid  Van boventalligheid in de zin van dit Sociaal Plan is sprake wanneer 
een arbeidsplaats naar het oordeel van DCC komt te vervallen 
wegens bedrijfseconomische/bedrijfsorganisatorische redenen en 
waarvoor de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging  
om advies is gevraagd. Van de boventalligheid wordt door DCC 
schriftelijk mededeling gedaan aan de werknemer. 

 
- Boventalligheidsverklaring De schriftelijke bevestiging aan de werknemer dat zijn arbeidsplaats 

komt te vervallen met ingang van de datum van de feitelijke 
boventalligheid. 

 
- Cao  De vigerende collectieve arbeidsovereenkomst voor DCC. 

 
- DCC  DCC Maastricht B.V. gevestigd te Maastricht aan de Sortieweg 39 

(6219 NT), werkgever. 
 

- Datum feitelijke  
boventalligheid Datum waarop de arbeidsplaats van de werknemer bij DCC 

daadwerkelijk vervalt.  
 



 

- Dienstjaren Voor de berekening van de hoogte van transitievergoeding  geldt het 
dienstjarenbegrip als bedoeld in artikel 7:673 lid 4 BW zoals die 
geldt/gold in 2019. Bij het berekening van het aantal dienstjaren op 
grond van dit wetsartikel, telt ieder vol half dienstjaar (6 maanden) 
mee. 
 

- Dienstverband Voor wat betreft de bepaling van de ontslagvolgorde c.q. de 
volgorde bij herplaatsing worden voor de duur van het 
dienstverband een of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten 
(inclusief uitzendperiode) in het geval van soortgelijke 
werkzaamheden die elkaar met tussenpozen van ten hoogte zes 
maanden hebben opgevolgd, samengeteld. In afwijking van het 
voorgaande worden voorafgaande arbeidsovereenkomsten die vóór 
1 juli 2015 zijn aangegaan niet samengeteld als zij elkaar hebben 
opgevolgd met tussenpozen van meer dan drie maanden.   

 
- Einddatum De datum waarop het dienstverband van de werknemer eindigt. 

 
- Leeftijd De leeftijd van de werknemer per de Einddatum ten behoeve van de 

berekening van de beëindigingsvergoeding of per de peildatum 
vanwege de indeling in de leeftijdsgroepen.  

 
- Maandinkomen Het bruto maandsalaris van de werknemer vermeerderd met de 

volgende vaste en overeengekomen looncomponenten: 
vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, gemiddelde bonus over de 
afgelopen drie jaar, gemiddelde overwerkvergoeding, 
ploegentoeslag en een eventueel individueel toegekende 
persoonlijke toeslag.  

 
- Maandsalaris Het schaalsalaris vermeerderd met een eventuele toeslag als 

bedoeld in art. 9 lid 2 en 4 van de geldende CAO.  
 

- Opzegtermijn De geldende opzegtermijn.   
 

- Passende functie Een functie waarvan de inhoud en de vastgestelde functievereisten 
passen bij de opleiding, ervaring en capaciteiten die de boventallige 
werknemer heeft. Een passende functie is maximaal één 
salarisschaal hoger of lager. 

 
- Peildatum Datum waarop de afspiegeling plaatsvindt. 

 
- Schaalsalaris Het salaris zoals opgenomen in bijlage II van de CAO.  



 

 
 

- Uitwisselbare functies Functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en 
vereiste competenties conform de Ontslagregeling vergelijkbaar en 
naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn.  

 
- Vakorganisatie  De organisatie die werknemers vertegenwoordigt en genoemd  

is op pagina 2 van dit Sociaal Plan.  
 

- Vaststellingsovereenkomst Een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 7:900 e.v. BW, 
gesloten tussen DCC en de boventallige werknemer waarmee de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, tegen een 
bepaalde datum wordt beëindigd en waarin DCC en de boventallige 
werknemer de afspraken die gelden bij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst opnemen.  
 

- Werknemer Iedere werknemer (m/v) die op datum van inwerkingtreding van het 
Sociaal Plan behoort tot het personeel in dienst van DCC op basis 
van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en op wie dit 
Sociaal Plan van toepassing wordt verklaard.  

 

 
  



 

3. Algemeen 
 

3.1 Werkingsduur/looptijd 
Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 april 2019 en eindigt op 30 september 2020 van 
rechtswege zonder dat opzegging is vereist. Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit 
Sociaal Plan blijven ook na afloop van de werkingsduur van kracht. 

3.2 Werkingssfeer 
Dit Sociaal Plan is van toepassing op elke werknemer van DCC die een arbeidsovereenkomst 
heeft voor onbepaalde tijd (beheerst door Nederlands recht) en van wie de arbeidsplaats komt 
te vervallen als direct gevolg van een belangrijke en/of omvangrijke organisatiewijziging 
waarvoor voorafgaand aan de reorganisatie vóór 30 september 2020  aan de 
Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging advies is gevraagd en boventalligheid is 
aangezegd, met uitzondering van werknemers die werkzaam zijn op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of personen die werkzaam zijn als inleenkracht of 
gedetacheerden, werknemers met wie om andere dan bedrijfseconomische en/of 
bedrijfsorganisatorische redenen de arbeidsovereenkomst eindigt (bijvoorbeeld, maar niet 
beperkt tot, als gevolg van frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of 
nalaten, vanwege een dringende reden, een einde wegens twee jaar arbeidsongeschiktheid, 
een opzegging op initiatief van de werknemer, het bereiken van de AOW- of 
pensioengerechtigde leeftijd). 

3.3 Wijziging 
Indien tijdens de werkingsduur van dit Sociaal Plan wijzigingen en/of onvoorziene 
omstandigheden plaatshebben, bijvoorbeeld relevante wijzigingen in wet- en regelgeving en 
die effect hebben op de uitvoering van dit Sociaal Plan en in het bijzonder de daaraan 
verbonden kosten voor DCC , zullen partijen tijdig in overleg treden over aanpassing van dit 
Sociaal Plan en het treffen van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing onder de nieuwe 
wetgeving.  

3.4 Informatieverstrekking   
De werknemer op wie dit Sociaal Plan van toepassing is, verplicht zich om DCC alle ter zake 
doende inlichtingen tijdig en naar waarheid te verstrekken die voor een juiste toepassing van 
dit Sociaal Plan noodzakelijk zijn.  
 
Het opzettelijk niet verstrekken van inlichtingen, het geven van onjuiste of onvolledige 
inlichtingen of het niet doorgeven van belangrijke wijzigingen tijdens de duur van dit Sociaal 
Plan kan gehele of gedeeltelijke uitsluiting van dit Sociaal Plan tot gevolg hebben en kan leiden 
tot terugvordering van de inmiddels betaalbaar gestelde bedragen. Het bovenstaande is 
eveneens van toepassing indien de werknemer niet of in onvoldoende mate voldoet aan de 
verplichtingen om medewerking te verlenen aan de herplaatsingsinspanningen, respectievelijk 
het actief zoeken naar ander werk, een en ander ter beoordeling van DCC.  



 

 
 

3.5 Fiscale afwikkeling 
Waar sprake is van betalingen volgens dit Sociaal Plan gaat het - tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld - altijd om bruto bedragen c.q. vergoedingen c.q. betalingen. DCC zal de wettelijk 
verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden door DCC slechts onbelast uitgekeerd 
voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hiertegen niet verzet en voor zover dat geen 
extra kosten voor DCC met zich brengt. 

3.6 Hardheidsclausule 
Als toepassing van dit Sociaal Plan in een individueel geval zou leiden tot een evident onbillijke 
uitkomst, dit ter beoordeling door DCC, kan DCC van het Sociaal Plan afwijken ten gunste van 
de werknemer. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal DCC handelen in de 
geest van het Sociaal Plan (zonder precedentwerking van haar besluit voor andere situaties). 
Bezwaren kunnen kenbaar gemaakt worden bij de begeleidingscommissie.  

  



 

4. Procedure 
 

4.1 Aanzegging boventalligheid 
De werknemer die als gevolg van de organisatiewijzigingen boventallig wordt, zal van die 
boventalligheid zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Tevens wordt 
daarbij de datum van feitelijke boventalligheid schriftelijk meegedeeld.  

De schriftelijke bevestiging van de aanzegging (boventalligheidsverklaring) volgt direct op de 
mondelinge mededeling. 

Bij de aanzegging ontvangt werknemer: 

 Informatie over een eventueel aan te bieden passende functie indien deze beschikbaar is;  
 Informatie over beschikbare vacatures; 
 Informatie over de mogelijkheid van een outplacementtraject en een concept 

vaststellingsovereenkomst als op dat moment al duidelijk is dat geen mogelijkheden tot 
herplaatsing bestaan noch geschikte vacatures beschikbaar zijn;  

4.2 Boventalligheid 
Bij het vaststellen van boventalligheid van de werknemer doen onder andere de volgende 
situaties zich voor: 

- De functie van de werknemer vervalt; 
- De functie van de werknemer blijft bestaan, maar het aantal formatieplaatsen in de 

functie vermindert als gevolg van wijzigingen in de organisatie dan wel het inkrimpen 
van activiteiten en voor een bepaalde categorie uitwisselbare functie(s) zijn meer 
werknemers beschikbaar dan het beschikbare aantal formatieplaatsen in de nieuwe 
organisatie – in welk geval via de bepalingen van de Ontslagregeling waaronder het 
afspiegelingsbeginsel de ontslagvolgorde wordt bepaald. 

- De functie van de werknemer wijzigt en die wijziging is zodanig ingrijpend dat niet 
meer gesproken kan worden van dezelfde (uitwisselbare) functie, maar van een 
nieuwe functie die niet uitwisselbaar is met de oude functie.  

  



 

5. Van werk naar werk 
 

5.1 Interne herplaatsing 
DCC zal na vaststelling van de boventalligheid bezien of zij de boventallige werknemer een 
passende functie kan aanbieden binnen DCC. De werknemer kan bij de HR-adviseur terecht voor 
een belangstellingsgesprek waar de loopbaanontwikkeling en de wensen hieromtrent worden 
besproken. Indien er meer boventallige werknemers kandidaat zijn voor dezelfde passende 
functie(s), zal een sollicitatieprocedure plaatsvinden. Een passende functie wordt aangeboden 
aan een boventallige werknemer in eerste instantie op basis van het afspiegelingsbeginsel, 
echter zal ook rekening worden gehouden met objectieve criteria met betrekking tot 
geschiktheid van de werknemer. Op het moment van plaatsing verliest de geplaatste 
werknemer de status van boventallige. Een aanbod voor een passende functie wordt schriftelijk 
aan de werknemer gedaan. De werknemer dient binnen veertien kalenderdagen na 
dagtekening van dat schriftelijke aanbod de passende functie al dan niet schriftelijk te 
accepteren. Indien de werknemer het aanbod van een passende functie zonder gegronde reden 
niet aanvaardt nadat overleg met zijn leidinggevende heeft plaatsgevonden, wordt de 
werknemer uitgesloten van de voorzieningen van dit Sociaal Plan (waaronder de in dit plan 
opgenomen beeindigingsvergoeding) ter beoordeling van DCC. Indien een werknemer het niet 
eens is met uitsluiting van het Sociaal Plan, dan kan de werknemer bezwaar indienen bij de 
begeleidingscommissie. Wanneer sprake is van een nieuwe of ingrijpend gewijzigde functie, 
vindt er altijd een sollicitatieprocedure plaats.  

In geval van plaatsing in een lager ingedeelde functie is het bepaalde in artikel 9 lid 4 sub c van 
de CAO van toepassing. Voor het bepalen van de hoogte van de ploegentoeslag en/of andere 
functiegebonden vergoedingen in de lager ingedeelde functie alsmede de pensioengrondslag 
wordt uitgegaan van het nieuwe schaalsalaris aangevuld met de persoonlijke toeslag op basis 
van art. 9 lid 4 sub c van de CAO. 

In het geval DCC tot het weer aannemen van personeel overgaat, wordt de voorkeur gegeven 
aan voormalige werknemers, echter alleen voor zover zij geschikt zijn de op te dragen 
werkzaamheden te verrichten en niet meer dan één jaar is na de Einddatum van  
arbeidsovereenkomst. 

  



 

5.2 Externe herplaatsing/outplacement 
Indien de werknemer niet geplaatst wordt op een passende functie, zal DCC desgewenst voor 
de werknemer begeleiding verzorgen op het gebied van externe herplaatsing/outplacement. 
Begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe functie buiten DCC vindt plaats door middel van 
outplacementbegeleiding via een door DCC geselecteerd outplacementbureau na overleg met 
de vakorganisatie.  

Op basis van een intakegesprek wordt door het outplacementbureau met de werknemer een 
persoonlijk actieplan opgesteld waarin voor zover nodig afspraken worden vastgelegd ten 
aanzien van om-, her- of bijscholing. 
 
Bij aanzegging van de boventalligheid start de outplacementperiode. De duur van het 
outplacement traject bedraagt 6 maanden. In voorkomende gevallen kan op advies van het 
outplacementbureau een verlenging van de outplacementperiode worden gevraagd. De 
werkgever zal hierover een besluit nemen. Hierbij staat het belang van de werknemer om 
elders passend werk te vinden voorop. Het maximum van het gehele outplacement traject 
bedraagt 9 maanden. De weigering voor eventuele verlenging kan worden voorgelegd aan  de 
begeleidingscommissie. De boventallige werknemer die elders een baan heeft aanvaard en 
tijdens de proeftijd, buiten zijn schuld, wordt ontslagen, heeft recht op het hem nog 
resterende budget van het outplacementtraject. De kosten van de outplacementprocedure 
zijn voor rekening van de werkgever tot een maximum van € 4.000 ex BTW. Indien de kosten 
hoger uitvallen, dan dient de werknemer een onderbouwd verzoek in te dienen bij de 
begeleidingscommissie, waarbij DCC de uiteindelijke beslissing neemt.  
Voor wat betreft compensatie van uren tijdens werktijd zal DCC voldoende medewerking 
verlenen aan het outplacementtraject teneinde daarmee de mogelijkheden op spoedige 
aanvaarding van een functie buiten DCC te bevorderen. 
Lopende EVC-trajecten kunnen worden afgerond.  

 
  



 

6. Beëindiging arbeidsovereenkomst 
 

6.1 Procedure 
UWV wordt verzocht om toestemming te verlenen voor het opzeggen van de 
arbeidsovereenkomst. DCC streeft er echter naar om de arbeidsovereenkomst te beëindigen 
door middel van een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst zal dit Sociaal 
Plan van toepassing worden verklaard. 

Indien de werknemer niet instemt met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met 
wederzijds goedvinden, dan zal de arbeidsovereenkomst worden opgezegd na verkregen 
toestemming van het UWV.  

Mocht de boventallige werknemer voor de Einddatum alsnog intern worden herplaatst, dan 
komen alle gemaakte afspraken in het kader van de beëindiging te vervallen. 

6.2 De opzegtermijn 
Bij bepaling van de einddatum van de arbeidsovereenkomst zal door DCC de geldende 
opzegtermijn in acht worden genomen.  
 

6.3 Beëindigingsvergoeding 
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op of na datum feitelijke boventalligheid en op 
wie dit Sociaal Plan van toepassing is komt de werknemer in aanmerking voor een bruto 
beëindigingsvergoeding, te weten de wettelijke transitievergoeding als bedoeld in artikel 
7:673 BW, zoals die geldt/gold in 2019.  

Hoogte van de vergoeding 

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van artikel 7:673 BW zoals 
die geldt/gold in 2019 en het bruto maandinkomen zoals bepaald in de definitie van artikel 2 
van dit Sociaal Plan. Deze vergoeding wordt vermenigvuldigd met een factor [2,25]. 
 
De transitievergoeding gedurende de duur van dit Sociaal Plan is over de eerste 120 maanden 
van de arbeidsovereenkomst gelijk aan een zesde van het loon per maand voor elke periode 
van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en gelijk aan een kwart van het 
loon voor elke daaropvolgende periode van zes maanden. Indien de werknemer bij het 
beëindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst 
tenminste 120 maanden heeft geduurd, wordt de transitievergoeding berekent over elke 
periode van zes maanden dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de 
werkgever in dienst is geweest, gelijk aan de helft van het loon per maand. 



 

 

 

Maximale vergoeding  
De maximale vergoeding bedraagt EUR 81.000,- bruto (voor het jaar 2019), vermenigvuldigd 
met de factor 2,25, tenzij de werknemer een hoger bruto jaarsalaris heeft. In dat geval bedraagt 
het maximum 1 bruto jaarsalaris vermenigvuldigd met factor 2,25. Met de (eventuele) jaarlijkse 
verhoging van de maximale transitievergoeding zal rekening worden gehouden.  

Daarnaast zal de totale beëindigingsvergoeding zal niet hoger zijn dan de redelijkerwijs te 
verwachten inkomstenderving tot aan de verwachte AOW-gerechtigde leeftijd, vast te stellen 
per de Einddatum, maar niet lager dan het totaalbedrag van de transitievergoeding, zonder 
vermenigvuldigingsfactor. 

De inkomstenderving is daarbij gedefinieerd als het verschil tussen de som van de bruto 
maandinkomens vanaf de Einddatum tot de dag waarop de werknemer de verwachte AOW-
gerechtigde leeftijd bereikt, en de te verwachten te ontvangen inkomsten van de werknemer 
na de Einddatum tot de dag waarop de werknemer de verwachte AOW-gerechtigde leeftijd 
bereikt waarbij geldt dat het bruto maandinkomen van de werknemer bij deze berekening 
wordt gesteld op (maximaal) 100% van het bruto maandinkomen. 

Ten aanzien van de verwachte inkomsten wordt daarbij uitgegaan van het volgende: 

 De werknemer ontvangt 75% gedurende de eerste 2 maanden en vervolgens 70% van het 
voor hem geldende bruto uitkeringsdagloon gedurende de periode waarin recht bestaat (of 
zou hebben bestaan) op de loongerelateerde uitkering krachtens de WW. 

 De werknemer ontvangt daarna een IOAW of IOW-uitkering van 70% van het wettelijk bruto 
minimumloon. 
 

  



 

7. Overige bepalingen 
 

7.1 Vrijstelling van werkzaamheden 
DCC zal de werknemer niet vrijstellen van werkzaamheden vanaf de 
boventalligheidsverklaring, tenzij de werkzaamheden dit op enig moment toelaten, dit ter 
beoordeling van DCC. In dat geval heeft werknemer vanaf het moment van vrijstellen van 
werkzaamheden geen recht meer op op reis- en/onkostenvergoedingen. Werknemer zal 
binnen de redelijke grenzen en na verkregen toestemming van DCC vrijaf krijgen voor 
sollicitatiebezoeken.      

 7.2 Pensioen 
Per de Einddatum eindigt de deelname van de werknemer aan de pensioenregeling. DCC zal 
haar pensioenverplichtingen tot de Einddatum nakomen. 

  7.3 Eigendommen 
Werknemers die zaken van DCC in bruikleen hebben gekregen of andere zaken in hun bezit 
hebben die eigendom zijn van DCC, zoals sleutels, (tank)passen, laptops, mobiele telefoons, 
(lease-)auto’s, kleding etc., dienen deze uiterlijk op de laatste feitelijke werkdag voor de 
Einddatum schoon en in goede staat en voorzien van alle bijbehorende zaken (denk aan 
opladers, e.d.) en documenten (denk aan handleidingen, onderhoudsboekje, kentekenbewijs 
en dergelijke) in te leveren. 

 7.4 Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen 
De volgende terugbetalingsverplichtingen komen bij einde arbeidsovereenkomst te vervallen: 
- restant eigen bijdragen leaseauto; 
- opleidings- en/of studiekosten. 

Eventuele verstrekte geldleningen en/of voorschotten zullen door DCC niet worden 
kwijtgescholden. Wel zal worden getracht met de individuele werknemer maatafspraken te 
maken in het kader van de terugbetalingsverplichtingen.   

 
 7.5 Beperkende bedingen 

De werknemer zal niet worden gehouden aan een eventueel in de arbeidsovereenkomst 
opgenomen concurrentie- en/of relatiebeding. De werknemer blijft na einde dienstverband wel 
gebonden aan het in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en de 
daaraan verbonden boeteclausule. 

 7.6 Eindafrekening 
Per de Einddatum zal een eindafrekening van het dienstverband volgen, waarbij binnen een 
maand na de Einddatum de vakantietoeslag en de resterende verlofdagen pro rata aan de 
werknemer worden uitbetaald op het bij DCC bekende bankrekeningnummer van de 
werknemer. Openstaande schulden van en leningen aan de werknemer worden door DCC 
verrekend bij de eindafrekening en komen in mindering op de uitbetaling waaronder ook 



 

begrepen voorschotten op afdrachten van DCC aan onder meer de fiscus. Mocht werknemer 
na deze verrekening nog een bedrag verschuldigd zijn aan werkgever dan zullen partijen in 
onderling overleg afspraken maken t.a.v. de terugbetaling van rente en aflossing. 

7.7 Getuigschrift en referenties 
Werkgever zal desgevraagd een getuigschrift opstellen en meewerken aan het verstrekken 
van referenties.  

7.8 Bijdrage kosten juridisch en/of financieel advies 
DCC is bereid een bijdrage te leveren aan de kosten voor juridisch en/of financieel advies die de 
werknemer inwint ten gevolge van de beëindiging van het dienstverband tot een bedrag van 
maximaal € 500,- exclusief BTW. Voorwaarde is dat de factuur is gespecificeerd, op naam van 
de werknemer is gesteld en binnen een maand na de Einddatum bij de HR-afdeling van DCC 
wordt ingediend. 

7.9 Jubileumuitkering 
Werknemer heeft aanspraak op een jubileumuitkering indien hij voldoet aan de geldende 
jubileumregeling. Voor de aanspraak op jubileumvergoeding / einde dienstverbanduitkering 
geldt de Einddatum dan wel de datum uiterlijk één jaar na de Einddatum. 

7.10 Fietsenplan 
Deelnemers aan het fietsenplan, die als gevolg van de beeindiging van het dienstverband, 
voortijdig fiscaal moeten afrekenen aan de Belastingdienst, zullen het gemis aan de 
belastingvoordeel gecompenseerd krijgen.  

 

 

  



 

8. Begeleidingscommissie 
 

8.1 Doelstelling en samenstelling 
De Begeleidingscommissie ziet toe op een juiste uitvoering van dit Sociaal Plan. De 
Begeleidingscommissie bestaat uit een door DCC aan te wijzen lid alsmede een door de 
vakorganisaties aan te wijzen lid en een door de Ondernemingsraad of 
Personeelsvertegenwoordiging. De commissie zal bestaan uit in totaal drie leden. Echter in 
geval van forse meningsverschillen, mag DCC zich laten bijstaan door een tweede persoon 
gekozen door de werkgever. 

8.2 Werkwijze en advies 
In voorkomende gevallen komt de Begeleidingscommissie bijeen zo spoedig mogelijk nadat de 
werknemer of DCC een schriftelijk verzoek heeft gedaan om advies, doch uiterlijk binnen twintig 
kalenderdagen. 

Indien gewenst hoort de Begeleidingscommissie beide partijen en verzoekt zij om de in haar 
ogen benodigde informatie. De Begeleidingscommissie kan zowel intern als extern advies 
inwinnen. 

De Begeleidingscommissie brengt schriftelijk advies uit aan de bestuurder van DCC. Het advies 
zal uiterlijk binnen twee weken aan alle betrokkenen bekend worden gemaakt. 

Kosten, voor zover de begeleidingscommissie deze redelijkerwijs moet maken, zijn voor 
rekening van DCC. 

Het advies van de Begeleidingscommissie geldt als een zwaarwegend advies aan  
DCC waarvan deze alleen vanwege zwaarwegende redenen gemotiveerd kan afwijken.  

8.3 Geheimhouding 
De leden van de Begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die 
hen ter kennis komen bij de uitoefening van hun werkzaamheden in het kader van de 
Begeleidingscommissie. 

  



 

9. Ondertekening 
 

Dit Sociaal Plan is overeengekomen in Maastricht met terugwerkende kracht d.d. 1 april 2019 

 

DCC Maastricht B.V.       FNV Bondgenoten 

 

 

De heer L.J Vos        Mevrouw S. Baghat-Ziadi  

Head Operations Europe      Bestuurder FNV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


