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1. INLEIDING

De SVB opereert in een hectische omgeving waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Dit vergt 
veel van de SVB en daarmee van de medewerkers van de SVB. In dit Sociaal Plan zijn afspraken tussen 
partijen vastgelegd die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Belemmeringen om 
van werk naar werk te komen zijn weggenomen in dit Sociaal Plan, enerzijds door medewerkers een 
keuzemogelijkheid te bieden voor een marktconforme, eenmalige uitkering bij vertrek en anderzijds 
door de bovenwettelijke WW-regeling te versoberen. Vrijwillig vertrek wordt in dit Sociaal Plan 
mogelijk gemaakt door de introductie van een preventieve fase bij reorganisaties of krimp.

De ondergetekenden,

Sociale Verzekeringsbank (SVB), gevestigd te Amstelveen, vertegenwoordigd door Ronald Barendse, 
lid van de Raad van Bestuur, 

en de vakbonden, 

FNV Publiek Belang, gevestigd te Zoetermeer
Jack de Vlieger

en

CNV Overheid & Publieke Diensten, onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Den Haag 
Albert Spieseke

Tezamen genoemd partijen.

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
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Uitgangspunten Sociaal Plan 2015-2017 
Bij het sluiten van het Sociaal Plan hebben partijen in overweging genomen dat: 
1.   De SVB op een zorgvuldige en transparante wijze omgaat met reorganisaties en krimp alsmede  

met de personele gevolgen daarvan. Hieraan wordt invulling gegeven door het Sociaal Plan.
2.   Bij voorgenomen organisatieveranderingen als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de 

ondernemingsraden de medezeggenschap conform de WOR zal worden betrokken, met 
uitzondering van de getroffen maatregelen om personele consequenties op te vangen welke reeds 
in dit Sociaal Plan zijn opgenomen. 

3.    Het beleid van de SVB erop is gericht om het personeel dat wordt geconfronteerd met 
boventalligheid zoveel mogelijk door de SVB van werk naar werk te begeleiden. De SVB en de 
medewerker hebben hierin beiden een inspanningsverplichting. 

4.   De SVB beoogt medewerkers binnen een reorganisatiegebied die bij aanvang van de 
herplaatsingsperiode binnen een periode van twee jaar de AOW-gerechtigde leeftijd zullen 
bereiken, aan het werk te houden en niet boventallig te laten worden. Dit betekent dat de 
medewerkers niet als herplaatsingskandidaat worden aangemerkt.

Dit Sociaal Plan kent de volgende fasen:

(Herplaatsingsperiode 1 of 2 jaar)

Preventieve fase

(hst 4)

Herplaatsingsfase

(hst 5-6-7)

Uit dienst bij de SVB

(hst 8)

Na einde dienstverband

(hst 9)

Loopbaanbegeleiding voor 
iedereen met een (uitwisselbare) 
functie waarvoor boventalligheid 
is voorzien

Duurt 1 jaar (< 55 jaar) of  
2 jaar (> 55 jaar)

Kwijtschelding lopende 
verplichtingen (bijv. 
terugbetaling fiets, 
studiekosten)

Recht op 
loopbaanbegeleiding

Vrijwillig vertrek mogelijk binnen 
de (uitwisselbare) functie waarin  
boventalligheid is voorzien

Loopbaanbegeleiding Transitievergoeding of 
WW+/loonsuppletie bij 
vertrek

Recht op loonsuppletie en/
of WW+, indien niet is 
gekozen voor eenmalige 
uitkering of recht op 
transitievergoeding tot 
uitbetaling is gekomen

Bij vertrek recht op eenmalige 
uitkering plus resterende 
maanden tot de 
boventalligheidsdatum,  
onder afzien van WW+ en 
loonsuppletie

Opleidingsmogelijkheden Herlevingsrecht WW+ bij 
verlies nieuwe baan, indien 
niet is gekozen voor 
eenmalige uitkering of de 
transitievergoeding tot 
uitbetaling is gekomen

Nog aan het eigen werk, zo 
lang je niet boventallig bent

Vanaf boventalligheid (werk 
is vervallen) zo veel 
mogelijk vervangend werk

Bij vroegtijdig vertrek recht 
op eenmalige uitkering 
plus resterende maanden 
van herplaatsingsperiode, 
onder afzien van WW+  
en loonsuppletie

(figuur 1 schematisch overzicht Sociaal Plan)
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ARTIKEL 1 BEGRIPSDEFINITIES
a. Bedrijfsvestiging:
overeenkomstig hetgeen hieromtrent is bepaald in het Ontslagbesluit en de uitwerking daarvan in de 
Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Voor procedures die worden gestart op of na 1 juli 2015 geldt de 
regeling die daarvoor in de plaats komt.

b. Boventallig:
de herplaatsingskandidaat van wie de functie zoals bedoeld in artikel 1 onder g is vervallen als gevolg 
van opheffing van de functie in zijn geheel of vermindering van het aantal formatieplaatsen voor de 
functie. 

c. Bruto maandinkomen: 
het bruto maandsalaris vermeerderd met de van het bruto maandsalaris afgeleide, c.q. in aanvulling 
op het bruto maandsalaris toegekende toelagen en toeslagen, met uitzondering van een toelage op 
grond van artikel 7, lid 6 van de CAO (toelage bij indeling functie in een lagere salarisschaal) en 
waaronder niet begrepen de toeslag overwerk zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, de werkgeversbijdrage 
zorgverzekeringswet zoals bedoeld in artikel 19, lid 3  van de CAO, alsmede onkostenvergoedingen.

d. Bruto maandsalaris:
het salaris zoals vastgesteld in bijlage 1 van de CAO, vermeerderd met de toelage ex artikel 7 lid 6 van 
de CAO (toelage bij indeling functie in een lagere salarisschaal) recht bestaat. 

e. CAO:
de geldende collectieve arbeidsovereenkomst van de SVB zoals die luidt of zal komen te luiden,  
met in begrip van de bijlagen bij de CAO.

f. Diensttijd: 
de tijd van de arbeidsovereenkomst/aanstelling bij de SVB en haar rechtsvoorgangers die niet langer 
onderbroken mag zijn geweest dan 3 maanden voor 1 juli 2015 en niet langer dan 6 maanden na 1 juli 
2015. Tevens inbegrepen is de periode dat bij de SVB of haar rechtsvoorgangers is gewerkt via een
uitzendbureau onmiddellijk voorafgaande aan een arbeidsovereenkomst/aanstelling bij de SVB of haar 
rechtsvoorgangers.

g. Functie:
het samenstel van werkzaamheden dat aan de medewerker door de SVB is opgedragen.

h. Handboek HR:
Handboek Human Resources van de SVB

i.  Herplaatsingskandidaat:
is de medewerker die zijn boventalligheid schriftelijk aangezegd heeft gekregen op grond van 
artikel 13. 
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j. Passende functie:
Het begrip passende functie wordt zo ruim als binnen de rechtspositionele kaders mogelijk is, 
uitgelegd. Bij de beoordeling van de vraag of een functie passend is, speelt de afweging tussen 
herplaatsing (voorkoming van ontslag) en de mogelijkheid van boventalligheidsontslag een belangrijke 
rol. Een functie is passend wanneer de daaraan verbonden werkzaamheden voor de capaciteiten en 
ervaring van betrokkene zijn berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of 
sociale aard niet van betrokkene kan worden gevergd. Factoren als (verandering in) de plaats van 
tewerkstelling, de reisafstand woning/werk, de positie en “status” van een functie enz. zijn op zichzelf 
geen zelfstandige redenen om te concluderen dat een functie niet passend is. In het individuele geval 
zal telkens tot een zorgvuldige afweging van belangen worden gekomen. Ook een tijdelijke functie 
kan als passend worden aangemerkt, met een maximum van een jaar. De medewerker wordt zoveel 
mogelijk in een functie geplaatst die is ingedeeld in dezelfde functiegroep als de functie die de 
medewerker tot dan toe vervulde (horizontale plaatsing). Een functie wordt in beginsel niet als 
passend aangemerkt indien deze is ingedeeld in een functiegroep die meer dan twee functiegroepen 
afwijkt van de functie die de medewerker tot dan toe vervulde, behalve als het een tijdelijke functie 
voor de duur van maximaal een jaar betreft.

k. Medewerker:
de werknemer in de zin van de CAO. Waar in dit Sociaal Plan sprake is van ‘hij’ dient ook ‘zij’ te 
worden gelezen. 

l. Mobiliteitsvoorziening: 
de afdeling van de SVB die de medewerker en met name de herplaatsingskandidaat ondersteunt bij 
het zoeken naar een interne of externe functie. Voor de SVB is de mobiliteitsvoorziening ingericht 
onder de naam SVB Loopbaanadvies. 

m. SBK:
Sociaal Beleidskader SVB 2012-2014

n. SVB:
de werkgever overeenkomstig hetgeen hieromtrent gedefinieerd is in de CAO.

o. Vakbonden:
overeenkomstig hetgeen hieromtrent gedefinieerd is in de CAO.

p. WW+:
de bovenwettelijke uitkering, zoals vastgelegd in de Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij 
werkloosheid SVB 2015. Deze regeling is opgenomen in het Handboek Human Resources en  
maakt deel uit van de CAO.

q. Flexkracht:
overeenkomstig hetgeen hieromtrent gedefinieerd is in de CAO.
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2. DUURZAAM INZETBAAR HOUDEN VAN MEDEWERKERS  

ARTIKEL 2 UITGANGSPUNTEN
Gezien de veranderingen op de arbeidsmarkt, de ontwikkelingen binnen de SVB en verhoging van de 
pensioenleeftijd vindt de SVB het belangrijk om te investeren in duurzame inzetbaarheid van haar 
personeel en aandacht te hebben voor medewerkers die niet goed meer mee kunnen in de 
veranderde organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van een demotieregeling (artikel 3). Daarnaast biedt 
de SVB haar medewerkers mogelijkheden aan als een (zelfstandig) opleidingsbudget (zie hoofdstuk  
15 Handboek HR), vrijwillige mobiliteitstrajecten, werkervaringsmogelijkheden, arbeidstijdverkorting 
voor medewerkers van 60 jaar of ouder (zie hoofdstuk 6 Handboek HR) en deeltijdpensioen. 

ARTIKEL 3 DEMOTIEREGELING
1.  De SVB kan een medewerker in overleg, al dan niet op eigen verzoek, in een lager ingedeelde 

functie plaatsen met als doel (gedwongen) uitstroom van de medewerker bij de SVB te voorkomen.
2.   De uiteindelijke beslissing om de medewerker in een lager ingedeelde functie te plaatsen wordt 

genomen door het management van de directie waarvoor de medewerker in zijn huidige functie 
werkzaam is.

3.  De SVB is niet gehouden om de medewerker in een lager ingedeelde functie te plaatsen wanneer  
er geen lager ingedeelde functie beschikbaar is, geen formatie voor de lager ingedeelde functie 
beschikbaar is of dat de medewerker niet voldoet aan de voor deze functie gestelde functie-eisen 
en naar het oordeel van het management van de directie niet de verwachting bestaat dat de 
medewerker hier aan zou kunnen voldoen binnen een half jaar na het moment van plaatsing.

4.  De in dit artikel genoemde regeling is slechts van toepassing op managementbeslissingen die zijn 
genomen op of na de datum waarop het Sociaal Plan in werking is getreden.

ARTIKEL 4 LOON EN PENSIOENOPBOUW
1.    De medewerker die als gevolg van een beslissing zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 en 2,  

wordt geplaatst in een functie die lager is ingedeeld dan de verlaten functie, ontvangt indien  
zijn maandsalaris op dat moment hoger is dan het maximumsalaris van de lager ingedeelde functie 
waarin hij geplaatst wordt, een toelage tot het oude maandsalaris. Deze toelage wordt in vijf jaar 
afgebouwd tot 90% van het oude maandsalaris, waarbij het maandsalaris het eerste jaar 100% 
bedraagt, het tweede jaar 98%, het derde jaar 96%, het vierde jaar 94% en het vijfde jaar 92%. 

 De toelage groeit mee met cao-verhogingen.
2.    De medewerker, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1, bij wie de regeling wordt toegepast in de periode 

die aanvangt 10 jaar direct voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde 
ingangsdatum, bouwt in zijn lager ingedeelde functie 100% pensioen op als ware hij nog geplaatst 
in de verlaten functie, voor zover en zo lang als dit binnen de fiscale regelgeving en op grond van 
het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP toegestaan is.
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3. TOEPASSING SOCIAAL PLAN SVB

ARTIKEL 5 LOOPTIJD EN TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
1.   Het Sociaal Plan heeft een looptijd van 36 maanden en treedt in werking op 1 januari 2015 en 

eindigt van rechtswege op 31 december 2017 en geldt voor definitief genomen besluiten tot 
reorganisatie en/of krimp in de hiervoor genoemde periode.

2.   Indien wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, zullen de SVB  
en de vakbonden tijdig in overleg treden over eventuele wijzigingen van het Sociaal Plan. 

3.   Uiterlijk 6 maanden voor afloop van het Sociaal Plan zullen partijen dit Sociaal Plan evalueren. 
Onderdeel van deze evaluatie is de bespreking van de noodzaak van eventuele verlenging van de 
looptijd. 

ARTIKEL 6 SBK 2012-2014
Voor medewerkers op wie het SBK vóór 1 januari 2015 van toepassing is verklaard, blijft het SBK  
2012-2014 in zijn geheel van toepassing ook wanneer het Sociaal Plan 2015-2017 voor de 
desbetreffende medewerker gunstigere bepalingen bevat.

ARTIKEL 7 WERKINGSSFEER 
1.    Dit Sociaal Plan is een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet op de CAO en is als 

zodanig aangemeld bij de het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie 
Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving.

2.   Dit Sociaal Plan is in zijn geheel van toepassing op: 
a.  de medewerker die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met de SVB en 

gedurende de looptijd van het Sociaal Plan binnen de SVB op grond van artikel  
12 boventallig wordt. 

 b.  de medewerker die niet op grond van artikel 12 boventallig wordt maar die naar het oordeel van 
de Raad van Bestuur gedurende de looptijd van het Sociaal Plan niettemin als 
herplaatsingskandidaat aangemerkt moet worden. De Raad van Bestuur zal tot dit oordeel  
komen als vastgesteld wordt dat de betrokken medewerker, terwijl hij tot dan toe blijkens zijn 
PVB-beoordelingen voldoende presteerde, door de reorganisatie die tot zijn boventalligheid had 
kunnen leiden, zodanig geraakt wordt dat hij binnen een periode van maximaal één jaar na 
doorvoering van de reorganisatie er, ondanks wederzijdse inspanningen en inzet, blijkens een 
PVB-beoordeling niet in slaagt voldoende te presteren in de functie die hij na doorvoering van 
de reorganisatie uitoefende. Daarnaast komt hij naar het oordeel van het management van de 
betreffende directie niet in aanmerking voor de demotieregeling als bedoeld in artikel 3.

  c.  op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien er sprake is van 
tussentijdse opzegging door of namens de SVB wegens het wegvallen van de functie of 
formatiereductie gedurende de looptijd van het Sociaal Plan, nog voor de arbeidsovereenkomst 
van rechtswege zou zijn afgelopen.
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3.   De artikelen 25 en 34 van dit Sociaal Plan zijn alleen van toepassing op de medewerker met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, welke als direct gevolg van de reorganisatie niet wordt 
verlengd. Dit is niet het geval als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst reeds vaststond  
dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na ommekomst van de bepaalde tijd niet zou 
worden verlengd. 

4.   De artikelen 9 en 10 van dit Sociaal Plan zijn alleen van toepassing op de medewerker die uit dienst 
treedt als gevolg van de preventieve fase.

5.   Het Sociaal Plan is niet van toepassing op de medewerker met wie om een andere reden dan  
boventalligheid, bijvoorbeeld: tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen als medewerker, 
twee jaar arbeidsongeschiktheid of dringende reden, de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
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4. DE PREVENTIEVE FASE

ARTIKEL 8 UITGANGSPUNTEN
Het uitgangspunt van de SVB is dat zij zoveel mogelijk gedwongen ontslag wil voorkomen. De SVB zal 
daartoe de medewerker tijdig de mogelijkheid bieden, met behulp van informatie van de SVB over de 
komende reorganisatie of krimp, in te spelen op de werkgelegenheidssituatie die door de 
reorganisatie ontstaat en te kiezen voor vrijwillig vertrek. 

ARTIKEL 9 PREVENTIEVE FASE
1.   De preventieve fase is de door de SVB vastgestelde periode, die onmiddellijk vooraf gaat  

aan de fase waarin aan een individuele medewerker als gevolg van een reorganisatie of krimp  
binnen de SVB boventalligheid wordt aangezegd.  

2.    De preventieve fase is van toepassing op de medewerker die in het bedrijfsonderdeel een 
(uitwisselbare) functie vervult waarvoor boventalligheid is te voorzien als gevolg van een 
reorganisatie of krimp. 

3.    De SVB legt in de adviesaanvraag aan de OR, zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 van de WOR, vast of 
de preventieve fase al dan niet van toepassing is op de betreffende reorganisatie en/of krimp. 
Indien de preventieve fase van toepassing is, wordt in de adviesaanvraag vastgelegd wanneer deze 
aanvangt en eindigt en tegen welke uiterste datum de medewerker vrijwillig dient te vertrekken. 

4.   De periode van de preventieve fase duurt maximaal 3 maanden. 
5.   Een verzoek van de medewerker tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst na afloop van de 

vastgestelde preventieve fase, wordt niet aangemerkt als een verzoek van de medewerker in de zin 
van dit artikel tot vrijwillig vertrek.

6.   Door de SVB kunnen functies worden uitgezonderd waarop de preventieve fase niet van toepassing 
is. Indien de SVB van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal dit worden opgenomen in de 
adviesaanvraag aan de OR.

7.   De medewerkers als bedoeld in artikel 12 lid 2 a tot en met d, zijn uitgezonderd van de  
preventieve fase. 

ARTIKEL 10 VOORWAARDEN VRIJWILLIG VERTREK
1.    De medewerker, op wie de preventieve fase van toepassing is verklaard en die als gevolg hiervan 

de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, kan de SVB alleen bij vertrek verzoeken in aanmerking te 
komen voor de eenmalige uitkering als bedoeld in artikel 32 lid 3 en tijdens de resterende duur van 
het dienstverband gebruik maken van de mobiliteitsvoorziening van de SVB conform artikel 24 lid 
1. Als de medewerker eerder vertrekt dan de vastgestelde datum van boventalligheid als bedoeld 
in artikel 14 dan heeft hij recht op het maandinkomen over de resterende maanden tot aan de 
datum van boventalligheid.

2.    De SVB willigt dit verzoek van de medewerker in indien:
 -  met zijn vertrek een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van de voorziene  

boventalligheid; en
 - de medewerker niet reeds boventallig is verklaard; en
 - de medewerker de arbeidsovereenkomst niet reeds heeft opgezegd; en
 - het vertrek van de medewerker tijdens de periode van de preventieve fase naar het oordeel van 

het management van de SVB geen onoverkomelijk bezwaar oplevert voor de voortgang van de 
bedrijfsvoering; en

 - de medewerker niet arbeidsongeschikt is.
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3.    Inwilliging van het verzoek houdt in dat de medewerker nadrukkelijk behoudens het in lid 1 
genoemde, afziet van alle andere in dit Sociaal Plan genoemde faciliteiten als ook de aanspraken 
conform de gehele Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015.

4.    De artikelen 33, 35, 36, 37, 38 en 39 zijn overeenkomstig van toepassing op de medewerker die uit 
dienst treedt bij gebruikmaking van de preventieve fase.

5.   De tussen de SVB en de medewerker gemaakte afspraken ten gevolge van de beslissing van  
medewerker om vrijwillig te vertrekken in de zin van dit artikel, zullen schriftelijk worden vastgelegd 
in een vaststellingovereenkomst als bedoeld in de zin van artikel 7:900 BW. 
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5. VASTSTELLEN BOVENTALLIGHEID EN AFSPIEGELEN

ARTIKEL 11 UITGANGSPUNTEN
De SVB vindt het belangrijk dat er helder en open wordt gecommuniceerd voorafgaand aan de 
periode waarin een reorganisatie is aangekondigd. Om dit te waarborgen zal de SVB:
 - bij ieder besluit tot reorganisatie of krimp een communicatieplan opstellen waarin expliciet kenbaar 

wordt gemaakt op welke wijze en op welke datum de relevante informatie aan de betrokken 
medewerkers kenbaar wordt gemaakt;

 - voorlopige mededelingen doen over de boventalligheid/afspiegeling na het voorgenomen besluit 
tot reorganisatie of krimp tenzij een andere afspraak met de OR wordt gemaakt.

 - definitief mededelingen doen over de boventalligheid/afspiegeling na het definitieve besluit tot 
reorganisatie of krimp.  

ARTIKEL 12 VASTSTELLING BOVENTALLIGHEID
1.    Boventalligheid van medewerkers wordt als volgt vastgesteld. Bij het vaststellen of er sprake is van 

boventalligheid worden twee situaties onderscheiden:
 a.  er is sprake van opheffing van een functie in zijn geheel en deze functie is niet uitwisselbaar  

met andere functies die niet worden opgeheven of die ontstaan;  
de medewerker die werkzaam is in een functie die wordt opgeheven, wordt aangemerkt als 
boventallig;

 b.      het aantal formatieplaatsen voor een functie wordt verminderd;  
de medewerker wordt volgens de geldende en door de SVB gevolgde criteria van artikel 4.2 van 
het Ontslagbesluit (tot 1 juli 2015) dan wel de regeling die daarvoor in de plaats komt en de 
daarop gebaseerde Beleidsregels Ontslagtaak UWV (zie bijlage 1) aangemerkt als boventallig.1

2.    In de in het eerste lid onder b bedoelde situatie wordt, alvorens medewerkers als boventallig 
worden aangemerkt, eerst conform de geldende en door de SVB gevolgde Beleidsregels 
Ontslagtaak UWV (zie bijlage 1) bekeken of de gewenste reductie kan worden bereikt door  
het vertrek van:

 a.  uitzendkrachten, gedetacheerden en van een ander bedrijfsonderdeel van de SVB ingeleende 
medewerkers;

 b.  medewerkers met een tijdelijke dienstverband dat binnen 26 weken na de peildatum van 
rechtswege eindigt;

 c.  AOW-gerechtigden;
 d.  medewerkers van wie op de peildatum anderszins vaststaat dat zij op eigen initiatief en/of 

initiatief van de SVB zullen vertrekken.
3.   Indien na toepassing van het bepaalde in lid 2 medewerkers als boventallig moeten worden 

aangemerkt, geschiedt dit op basis van het in artikel 4.2 van het Ontslagbesluit, dan wel de 
regeling die daarvoor in de plaats komt en door de SVB gevolgde afspiegelingsbeginsel  
(zie bijlage 1). 

1 Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) komt het Ontslagbesluit per 1 juli 2015 te vervallen en worden 
de ontslagregels opgenomen in een Ministeriële regeling. Daarnaast is de SVB vanaf 1 juli 2015 verplicht om de UWV-ontslagroute 
te volgens als het aangekondigde ontslag samenhangt met bedrijfseconomische redenen.



4.  Indien sprake is van sluiting van een bedrijfsvestiging zullen:
 a.  in het geval de werkzaamheden van de te sluiten bedrijfsvestiging komen te vervallen, de 

medewerkers van de te sluiten bedrijfsvestiging aangemerkt worden als boventallig;
 b.  in het geval de werkzaamheden van de desbetreffende bedrijfsvestiging overgaan naar één of 

meerdere andere bedrijfsvestigingen, voor de bepaling van de volgorde van boventalligheid, de 
medewerkers van de te sluiten bedrijfsvestiging samen genomen worden met de medewerkers 
van de bedrijfsvestiging of bedrijfsvestigingen die de werkzaamheden overnemen.

5.   De SVB kan bij het vaststellen van de boventalligheid medewerkers buiten beschouwing laten, die 
in een vlootschouw zijn aangewezen als sleutelfunctionaris. Sleutelfunctionarissen kunnen worden 
uitgezonderd van ontslag tot een maximum van 15% van de formatie per bedrijfsvestiging of 
directie van het hoofdkantoor.

6.  Een sleutelfunctionaris is een medewerker die een zodanige positie binnen de organisatie inneemt 
dat de kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen van de functionaris bepalend zijn voor het succes 
van de SVB c.q. de directie c.q. de afdeling.

ARTIKEL 13 AANZEGGEN BOVENTALLIGHEID
1.   De SVB zegt de medewerker zo spoedig mondeling en schriftelijk zijn boventalligheid aan. 
2.  Vanaf datum aanzegging (de dagtekening van de aanzeggingsbrief) wordt de medewerker 

aangemerkt als herplaatsingskandidaat.

ARTIKEL 14 DATUM BOVENTALLIGHEID
De datum van boventalligheid wordt door de SVB vastgesteld in het definitieve besluit tot 
reorganisatie of krimp.

 SBK april 2015 15
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6. (HER)PLAATSING VAN MEDEWERKERS BINNEN DE SVB

ARTIKEL 15 UITGANGSPUNTEN
De SVB streeft er naar om een medewerker die boventallig dreigt te raken of reeds boventallig is 
verklaard te (her)plaatsen in een passende functie of te plaatsen op basis van een proefplaatsing voor 
zover dat mogelijk is. Het uitgangspunt is dat een medewerker die aangemerkt wordt als 
herplaatsingskandidaat niet wordt vrijgesteld van werk, maar wel in de gelegenheid wordt gesteld  
om te werken aan herplaatsing binnen of buiten de SVB. 

ARTIKEL 16 VERPLICHTE VACATUREMELDING EN FUNCTIETOEWIJZING 
1.   De SVB zet vacatures eerst uit binnen de directie/functiegroep waar de boventalligheid is voorzien. 

Bij geen geschikte kandidaat vervolgens binnen de gehele SVB, voor medewerkers in dienst en 
flexkrachten. De vacatures worden kenbaar gemaakt via het intranet.

2.  In het functietoewijzingsproces waarin een vacature binnen de gehele SVB is uitgezet gaat de 
herplaatsingskandidaat voor andere kandidaten binnen de SVB, bij geschiktheid. Indien sprake is 
van meerdere geschikte herplaatsingskandidaten gaat de kandidaat met de langste diensttijd voor.

3.    Eerst nadat is gebleken dat intern geen geschikte kandidaat aanwezig is, kan extern worden 
geworven, nadat hiervoor toestemming is verkregen van de Manager HR-advies van de SVB.

4.   De SVB kan in afwijking van lid 3 er voor kiezen zowel gelijktijdig in- als extern te gaan werven maar 
dient hiervan expliciet melding te maken in het voorgenomen besluit tot reorganisatie of krimp.

ARTIKEL 17 INTERNE PROEFPLAATSING 
1.  De medewerker die boventallig is of dreigt te raken en solliciteert op een functie binnen de SVB 

maar nog niet voldoet aan de aan deze functie gestelde eisen, wordt door de SVB op proef 
geplaatst in deze functie.

2.  De SVB en de medewerker zullen in de situatie als bedoel in lid 1 met elkaar afspraken maken over 
een ontwikkeltraject met als uitgangspunt voor de duur van zes maanden. 

3.  Indien de medewerker, die boventallig zou zijn geworden als hij niet op proef als bedoeld in lid 1 in 
een functie was geplaatst, er niet in slaagt om binnen de periode van de proefplaatsing te voldoen 
aan de aan de functie gestelde eisen, krijgt alsnog zijn boventalligheid aangezegd. 

4.  Indien de medewerker, aan wie de boventalligheid reeds is aangezegd, alvorens hij op proef werd 
geplaatst, er niet in slaagt om gedurende de periode van de proefplaatsing te voldoen aan de aan 
de functie gestelde eisen, blijft die medewerker aangemerkt als herplaatsingskandidaat en schuift 
de datum waartegen de arbeidsovereenkomst door de SVB is opgezegd conform artikel 31 op als 
gevolg van de proefplaatsing.
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ARTIKEL 18 WEIGEREN SOLLICITATIE PASSENDE FUNCTIE
Indien de medewerker na een verzoek van de SVB weigert te solliciteren naar een passende functie, 
zonder dat daarvoor naar het oordeel van de SVB een redelijke grond aanwezig is, wordt hij 
uitgesloten van de faciliteiten die voortvloeien uit het Sociaal Plan en zal de SVB per direct overgaan 
tot beëindiging van het dienstverband. 

ARTIKEL 19 FUNCTIETOELAGE BIJ (HER)PLAATSING BINNEN SVB 
1.   De medewerker of herplaatsingskandidaat die binnen de SVB definitief is her- of geplaatst in  een 

nieuwe of passende functie, ontvangt, indien zijn bruto maandinkomen op dat moment hoger is 
dan het maximumsalaris van de schaal van de nieuwe functie, een toelage tot het oude 
maandsalaris.

2.   De toelage als bedoeld in lid 1 wordt in vijf jaar afgebouwd tot 90% van het oude maandsalaris, 
waarbij het maandsalaris het eerste jaar 100% bedraagt, het tweede jaar 98%, het derde jaar 96%, 
het vierde jaar 94% en het vijfde jaar 92%. De toelage groeit mee met cao-verhogingen.

3.   De medewerker, zoals bedoeld in lid 2, bij wie de regeling wordt toegepast in de periode die 
aanvangt 10 jaar direct voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum, 
die bij aanvang van de regeling 57 jaar of ouder is, bouwt in zijn lager ingedeelde functie 100% 
bedrijfspensioen op als ware hij nog geplaatst in de verlaten functie, voor zover en zo lang als dit 
binnen de fiscale regelgeving en op grond van het Pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP toegestaan is.

ARTIKEL 20 REISKOSTENVERGOEDING BIJ (HER)PLAATSING
Bij (her)plaatsing in een nieuwe of passende functie binnen de SVB met een andere standplaats vervalt 
voor de her- of geplaatste medewerker de verplichting om de vergoeding van de woon-werk fiets 
terug te betalen.

ARTIKEL 21 VERPLICHTINGEN TIJDENS DIENSTVERBAND BIJ (HER) PLAATSING
De verplichtingen (tot terugbetaling) die gelden in het kader van reeds toegekende studiekosten, het 
cafetariasysteem, genoten ouderschapsverlof en/of met de SVB aangegane leningen blijven gelden als 
het dienstverband elders binnen de SVB wordt gecontinueerd. 
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7. HET WERK-NAAR-WERK-TRAJECT EN ARBEIDSVOORWAARDEN

ARTIKEL 22 UITGANGSPUNTEN
1.  Het SVB-beleid is erop gericht om het personeel dat wordt geconfronteerd met boventalligheid van 

werk naar werk te begeleiden. De SVB en de herplaatsingskandidaat hebben hierin beiden een 
inspanningsverplichting. 

2.   De inspanningsverplichting voor de SVB houdt in dat zij in het kader van goed werkgeverschap de 
herplaatsingskandidaat informeert, begeleidt en ondersteunt bij het vinden van een passende functie, 
zoals bedoeld in artikel 1 onder j, en zich aan de overeengekomen regels houdt.

3.   De inspanningsverplichting voor de herplaatsingskandidaat houdt in dat hij zijn verantwoordelijkheid 
neemt door al hetgeen voor hem redelijke in het werk te stellen om een passende functie, zoals 
bedoeld in artikel 1 onder j, te verkrijgen en de volledige medewerking te verlenen aan het werk- 
naar-werk-traject en zich aan de overeengekomen regels te houden.

ARTIKEL 23 AANMELDEN BIJ MOBILITEITSVOORZIENING SVB
1.  De herplaatsingskandidaat dient zich gedurende zijn herplaatsingsperiode telkens op verzoek van de 

SVB te melden bij de mobiliteitsvoorziening van de SVB. 
2.  Indien de herplaatsingskandidaat na (herhaaldelijk) verzoek van de SVB weigert zich alsnog te melden 

bij de mobiliteitsvoorziening van de SVB, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de SVB een 
redelijke grond aanwezig is, wordt hij uitgesloten van de faciliteiten conform het Sociaal Plan en zal de 
SVB direct overgaan tot beëindiging van het dienstverband. 

ARTIKEL 24 BEGELEIDING DOOR MOBILITEITSVOORZIENING SVB
1.  De herplaatsingskandidaat heeft gedurende zijn herplaatsingsperiode, of zoveel korter indien het 

dienstverband eerder is beëindigd of de medewerker intern herplaatst is, recht op begeleiding van de 
mobiliteitsvoorziening van de SVB bij het vinden van een passende functie binnen of buiten de SVB. 

2.  De SVB kan in afwijking van lid 1 besluiten dat de herplaatsingskandidaat begeleiding en 
ondersteuning krijgt van een outplacementbureau op kosten van de SVB. 

3.   De mobiliteitsvoorziening van de SVB maakt met de herplaatsingskandidaat individuele afspraken over 
de mate en wijze van de begeleiding.

4.   De SVB kan in afwijking van artikel 15 besluiten een herplaatsingskandidaat volledig of gedeeltelijk 
(tijdelijk) vrij te stellen van zijn met de SVB overeengekomen reguliere werkzaamheden wanneer dit 
werk ophoudt te bestaan en/of wanneer de SVB van mening is dat de individuele situatie van de 
herplaatsingskandidaat hiervoor aanleiding geeft. In een dergelijke situatie zal de SVB de 
herplaatsingskandidaat hierover schriftelijk informeren. 

 

ARTIKEL 25 BEGELEIDING BIJ ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD 
De medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) zoals 
bedoeld in artikel 7 lid 3 krijgt minimaal een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst hiervan 
schriftelijk bericht. De medewerker is verplicht om zich op uitnodiging van de SVB te melden bij de 
mobiliteitsvoorziening van de SVB.
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ARTIKEL 26 REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN EN BIJZONDER VERLOF WERK-NAAR-WERK-TRAJECT
1.  De herplaatsingskandidaat wordt desgevraagd, in redelijkheid en in goed overleg met de direct 

leidinggevende, bijzonder verlof verleend voor activiteiten die direct verband houden met het 
werk-naar-werk-traject, tenzij hij is vrijgesteld van zijn met de SVB overeengekomen reguliere 
werkzaamheden, als bedoeld in artikel 15.

2.  De SVB vergoedt reis- en verblijfskosten voor activiteiten die direct verband houden met het  
werk-naar-werk-traject op basis van openbaar vervoer 2e klasse of € 0,19 per kilometer bij eigen 
vervoer, voor zover vergoeding niet geschiedt door een derde. Bij declaratie van de gemaakte 
kosten dienen de originele vervoers- en betaalbewijzen te worden overgelegd.

3.  De aanspraak op een vergoeding als bedoeld in lid 2 vervalt, indien de herplaatsingskandidaat de 
declaratie niet tijdig binnen drie maanden na de maand waarop de declaratie betrekking heeft en 
uiterlijk voor het einde van het dienstverband bij de SVB indient. 

ARTIKEL 27 REISKOSTENVERGOEDING WOON-WERKVERKEER 
De recht op reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vervalt wanneer de herplaatsingskandidaat 
wordt vrijgesteld van zijn met de SVB overeengekomen reguliere werkzaamheden, als bedoeld in  
artikel 15. 

ARTIKEL 28 VERGOEDING VOOR HER-, BIJ- EN OMSCHOLING 
1.   De SVB stelt de herplaatsingskandidaat binnen redelijke grenzen in staat tot het volgen van een 

opleiding die naar verwachting bijdrage levert aan het vergroten van zijn inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt.

2.   De herplaatsingskandidaat dient een studie-aanvraag in bij de mobiliteitsvoorziening van de SVB. 
Op basis van een volledig ingediende studie-aanvraag beslist de mobiliteitsvoorziening van de SVB 
aan de hand van criteria of de opleidingskosten worden vergoed. 

3.  In aanvulling op het bepaalde in lid 2 kan de mobiliteitsvoorziening van de SVB aan het besluit met 
betrekking tot de vergoeding van opleidingskosten aanvullende voorwaarden verbinden. 

4.   De herplaatsingskandidaat kan geen gebruik maken van de Opleidingsfaciliteitenregeling conform 
hoofdstuk 15 van het Handboek HR. 

ARTIKEL 29 TOELAGE(S) CAO, PERIODIEKE VERHOGING(EN) EN JUBILEUMGRATIFICATIE 
1.   Indien er conform artikel 9 CAO recht bestaat op een toelage dan vervalt deze met ingang van de 

datum waarop de herplaatsingskandidaat niet langer meer voldoet aan de voorwaarden op basis 
waarvan de toelage is toegekend.

2.  Vanaf het moment dat de herplaatsingskandidaat is vrijgesteld van zijn met de SVB 
overeengekomen reguliere werkzaamheden, wordt/worden aan hem geen periodiek(en) meer 
toegekend en bestaat er geen recht op bevordering naar een hogere salarisschaal. 

3.   De herplaatsingskandidaat behoudt conform artikel 10 CAO enkel zijn recht op een 
diensttijdgratificatie wanneer hij voor de einddatum van zijn dienstverband het betreffende 
jubileum bereikt.
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8. BOVENTALLIG EN EINDE DIENSTVERBAND SVB

ARTIKEL 30 UITGANGSPUNTEN
De SVB is van mening dat er faciliteiten dienen te zijn voor herplaatsingskandidaten die onverhoopt  
er niet in slagen een baan binnen of buiten de SVB te vinden. Hierbij bestaat de keuzemogelijkheid 
tussen een marktconforme eenmalige uitkering bij vertrek of een WW+ regeling. Het gebruik van de 
WW+ regeling dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.

ARTIKEL 31 EINDE DIENSTVERBAND ALS GEVOLG VAN BOVENTALLIGHEID
1.  Het dienstverband (de arbeidsovereenkomst) eindigt na twaalf maanden of voor de medewerker die 

op dat moment 55 jaar of ouder is na vierentwintig maanden gerekend vanaf de datum van de 
aanzegging als bedoeld in artikel 14 lid 2 (de herplaatsingsperiode), tenzij de medewerker na een 
verzoek van de SVB weigert op een passende functie te solliciteren als bedoeld in artikel 18 of na een 
verzoek van de SVB weigert zich te melden bij de mobiliteitsvoorziening als bedoeld in artikel 23,  
in welke gevallen het dienstverband eerder wordt beëindigd.

2.  Het dienstverband wordt door de SVB opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn, 
zoals bepaald in artikel 4 lid 5 van de CAO.

3.  In afwijking van het tweede lid wordt de opzegtermijn bepaald op het aantal resterende maanden van 
de herplaatsingsperiode als bedoeld in het eerste lid, indien die resterende periode langer is dan de 
opzegtermijn volgens artikel 4 lid 5 van de CAO.

4.  De werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 onder de werking van het Sociaal Plan 2015-
2017 is opgezegd (opzeggingshandeling zonder opzegtermijn), dan wel het ontbindingsverzoek is 
ingediend bij de kantonrechter voor 1 juli 2015, heeft geen recht op een transitievergoeding.

5.  Indien de SVB op basis van wettelijke bepalingen een transitievergoeding verschuldigd is dan kan de 
SVB de eventuele verstrekte faciliteiten, zoals de eenmalige uitkering als bedoeld in artikel 32 lid 1, 
opleidingskosten die verband houden met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de mede-
werker en outplacementkosten op de verschuldigde transitievergoeding in mindering brengen (transi-
tiekosten).

6.  Indien de opzegtermijn wordt bepaald volgens het derde lid en de medewerker gedurende de periode 
dat deze opzegtermijn langer is dan die volgens artikel 4 lid 5 van de CAO en de medewerker in die 
langere periode volledig vrijgesteld is van zijn met de SVB overeengekomen reguliere 
werkzaamheden, dan mag de SVB het maandinkomen over die langere periode in mindering brengen 
op de wettelijke verschuldigde transitievergoeding (transitiekosten).

7.  Bij de eventuele toekenning van een wettelijke transitievergoeding neemt de SVB de geldende wet- en 
regelgeving waaronder de bepalingen uit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) in acht.

ARTIKEL 32 EENMALIGE UITKERING BIJ VRIJWILLIG VERTREK 
1.   Een herplaatsingskandidaat kan aanspraak maken op een eenmalige uitkering, indien zijn 

dienstverband vrijwillig eindigt in de periode voorafgaande aan de datum waarop het 
dienstverband eindigt als gevolg van boventalligheid als bedoeld in artikel 31.

2.    Bij toepassing van dit artikel dienen de voor de herplaatsingskandidaat en de voor de SVB 
geldende opzegtermijnen zoals bepaald in artikel 4 lid 5 van de CAO in acht te worden genomen.
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3.     De eenmalige uitkering is gebaseerd op de hoogte van de vergoeding conform de 
kantonrechtersformule (met een C-factor van 1) die geldt op de datum waarop het dienstverband 
eindigt. Bij definitieve besluiten tot reorganisatie en/of krimp die genomen zijn op of na 1 juli 2015 
baseert de SVB de hoogte van de vergoeding op de wettelijke transitievergoeding.

4.   Naast de eenmalige uitkering als bedoeld in lid 3 heeft de herplaatsingskandidaat bij vrijwillig 
vertrek eerder dan de datum waarop het dienstverband als bedoeld in artikel 31 eindigt, recht op 
het maandinkomen over de resterende maanden die vallen binnen de voor hem geldende 
herplaatsingsperiode.

5.    Bij het bepalen van de hoogte van de eenmalige uitkering als bedoeld in lid 3 en 4 maximeert de 
SVB het totaal aantal maanden tot het aantal dat nog resteert tot en met de maand waarin de 
herplaatsingskandidaat zijn AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

6.    Indien recht bestaat op een eenmalige uitkering als bedoeld in de leden 3 en 4 betaalt de SVB 
deze uitkering in een keer uit bij de eindafrekening van het dienstverband.

7.    Gebruikmaking van deze regeling betekent dat de herplaatsingskandidaat afziet van aanspraken 
conform de gehele Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015.

8.   De tussen de SVB en de herplaatsingskandidaat gemaakte afspraken ten gevolge van de beslissing 
om vrijwillig te vertrekken in de zin van dit artikel, zullen schriftelijk worden vastgelegd in een 
vaststellingovereenkomst als bedoeld in de zin van artikel 7:900 BW. 

9.   Bij het bepalen van de hoogte van het recht op een eenmalige uitkering op grond van dit artikel 
neemt de SVB de geldende wet- en regelgeving waaronder de bepalingen uit de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in acht.

ARTIKEL 33 OPZEGTERMIJN MEDEWERKER
In afwijking van artikel 32 lid 2 kan de SVB, op verzoek van de herplaatsingskandidaat, besluiten om 
de herplaatsingskandidaat niet te houden aan de voor hem geldende opzegtermijn of een kortere  
termijn hanteren wanneer hij een nieuwe baan buiten de SVB kan aanvaarden op een eerder gelegen 
datum dan de datum waarop het dienstverband bij de SVB eindigt.

ARTIKEL 34 EENMALIGE UITKERING BIJ ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD
1.  Een medewerker als bedoeld in artikel 7 lid 3 van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde  

tijd van rechtswege eindigt en hij nadrukkelijk afziet van alle aanspraken conform de gehele  
Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015, komt in aanmerking voor een  
eenmalige uitkering als bedoeld in dit artikel. De hoogte van deze uitkering is gerelateerd aan  
de totale duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alsmede daaraan eventuele  
voorafgaande arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met de SVB (geen inhuur) mits deze  
overeenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden  
(per 1 juli 2015 geldt een termijn van zes maanden):

 a.  medewerkers met één of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die 12 maanden of 
korter hebben geduurd, ontvangen een eenmalige uitkering ter hoogte van eenmaal een 
maandinkomen;

 b.  medewerkers met één of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die langer hebben 
geduurd dan 12 maanden, ontvangen een eenmalige uitkering ter hoogte van tweemaal het 
maandinkomen.

2.  Indien recht bestaat op een eenmalige uitkering als bedoeld in dit artikel betaalt de SVB deze 
uitkering in een keer bij de eindafrekening van het dienstverband.
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3.  Bij het bepalen van de hoogte van het recht op een eenmalige uitkering als bedoeld in dit artikel 
neemt de SVB de geldende wet- en regelgeving conform de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in acht.

4.   Indien de SVB op basis van wettelijke bepalingen een transitievergoeding verschuldigd is dan kan 
de SVB de verschuldigde transitievergoeding op de eenmalige uitkering als bedoeld in dit artikel in 
mindering brengen.

ARTIKEL 35 VAKANTIE-UREN 
1.   De medewerker wiens dienstverband met toepassing van dit Sociaal Plan eindigt, dient zijn 

vakantie-uren zo veel mogelijk op te nemen voor het einde van het dienstverband.
2.   Wettelijke –en bovenwettelijke vakantie-uren die zijn opgebouwd gedurende de periode van 

vrijstelling van werk worden geacht te zijn opgenomen in deze periode en worden niet bij het einde 
van het dienstverband uitbetaald. 

3.   Bovenwettelijke vakantie-uren die zijn opgebouwd gedurende de periode van vrijstelling van werk 
worden niet conform het cafetariasysteem tussentijds verkocht of ingezet voor andere doelen. 

ARTIKEL 36 BEDRIJFSEIGENDOMMEN
De herplaatsingskandidaat die over bedrijfseigendommen van de SVB beschikt zoals bijvoorbeeld een 
telefoon, token, laptop/tablet en/of toegangspas dient deze uiterlijk op zijn laatste feitelijke werkdag 
in te leveren bij de door de SVB aangewezen afdeling of functionaris tenzij deze eigendommen op 
verzoek van de SVB al eerder moeten worden ingeleverd.  

ARTIKEL 37 KWIJTSCHELDING OPLEIDINGSKOSTEN
De herplaatsingskandidaat die op grond van de opleidingsfaciliteitenregeling SVB in de periode 
voorafgaande aan het tijdstip waarop de voorlopige mededeling is gedaan dat hij boventallig zou 
worden, gehouden is aan  een bindingsclausule dan wel een andere vorm van een terugbetalings-
regeling, hieronder niet verstaand de eigen studiebijdrage, wordt niet langer aan deze verplichtingen 
gehouden als zijn dienstverband wordt beëindigd als gevolg van boventalligheid.

ARTIKEL 38 VERPLICHTINGEN CAFETARIASYSTEEM 
De herplaatsingskandidaat die op basis van het cafetariasysteem SVB verplichtingen is aangegaan 
voor de aanschaf van een fiets, in de periode voorafgaande aan het tijdstip waarop de voorlopige 
mededeling is gedaan dat hij boventallig wordt, wordt ontheven van deze verplichting zodra het 
dienstverband binnen de SVB beëindigd is.

ARTIKEL 39 OUDERSCHAPSVERLOF
Herplaatsingskandidaten worden vrijgesteld van eventuele terugbetalingsverplichtingen inzake  
genoten ouderschapsverlof, indien het dienstverband wordt beëindigd als gevolg van ingetreden  
boventalligheid.
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9. DE PERIODE NA EINDE DIENSTVERBAND SVB

ARTIKEL 40 BOVENWETTELIJKE UITKERINGSREGELING SOCIALE VERZEKERINGSBANK
De herplaatsingskandidaat die binnen SVB onvrijwillig werkloos wordt als gevolg van boventalligheid, 
heeft recht op WW+ overeenkomstig de Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 
conform de CAO.

ARTIKEL 41 LOOPBAANBEGELEIDING AAN EX-MEDEWERKERS
Nadat het dienstverband is beëindigd, behoudt de ex-medewerker, zolang hij nog recht heeft op 
WW+ overeenkomstig de Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB conform de CAO, 
recht op persoonlijke begeleiding, ondersteuning en informatie door de mobiliteitsvoorziening van de 
SVB.

ARTIKEL 42 LOONSUPPLETIE BIJ NIEUWE WERKGEVER
De herplaatsingskandidaat die in dienst treedt bij een nieuwe werkgever heeft, indien zijn maand-
inkomen bij die nieuwe werkgever lager is dan het maandinkomen dat hij in de laatste kalendermaand 
direct voorafgaande aan het einde van zijn dienstverband bij de SVB ontving, onder voorwaarden recht 
op loonsuppletie overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de Bovenwettelijke uitkeringsregeling 
bij werkloosheid SVB 2015 conform de CAO.
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10. OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL 43 WIJZIGINGEN
Indien wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, zullen de SVB en de 
vakbonden tijdig in overleg treden over eventuele wijziging van dit Sociaal Plan.

ARTIKEL 44 HARDHEIDSCLAUSULE
Als toepassing van het Sociaal Plan voor een medewerker zou leiden tot een onbillijke situatie, kan de SVB 
van het Sociaal Plan afwijken ten gunste van de medewerker. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet 
voorziet, zal de SVB handelen in de geest van het Sociaal Plan.

ARTIKEL 45 BESTAANDE RECHTSPOSITIONELE REGELINGEN 
Het Sociaal Plan is te beschouwen als een aanvulling op, en noodzakelijke uitwerking van, de bij de SVB 
geldende rechtspositionele regelingen, zoals vastgelegd in de CAO en het Handboek Human Resources. 
In geval van strijdigheid van dit Sociaal Plan met de bepalingen van de CAO of het Handboek Human 
Resources, gelden de bepalingen van dit Sociaal Plan.

ARTIKEL 46 VERGOEDING KOSTEN JURIDISCHE BIJSTAND
1.   De medewerker heeft recht op vergoeding van kosten van een door een derde beroepsmatig 

 verleende rechtsbijstand in geval sprake is van een arbeidsgeschil met de SVB en/of het sluiten van 
een vaststellingsovereenkomst en hij deze kosten niet elders van bijvoorbeeld een rechtsbijstands-
verzekering en/of op basis van een lidmaatschap van de vakbond (gedeeltelijk) vergoed krijgt. 

2.   De vergoeding van kosten voor professionele rechtsbijstand bedraagt maximaal € 1.500,- en wordt 
door de SVB enkel vergoed op basis van overlegde nota’s.

3   Alleen wanneer er definitief wordt overgegaan tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst 
(artikel 7:900 BW) tussen de SVB en (ex-)medewerker en zonder dat hierbij een beroep wordt gedaan 
op de wettelijke bedenktermijn, vergoedt de SVB de gemaakte kosten als bedoeld in lid 1 en lid 2. 

4.   Indien in afwijking van lid 3 geen vaststellingsovereenkomst wordt gesloten en dit te wijten is aan  
derden of omstandigheden die buiten de invloedsfeer liggen van de betrokken (ex-) medewerker, dan 
heeft hij alsnog recht op vergoeding van eventuele gemaakt zoals bepaald in lid 1 en 2. 

ARTIKEL 47 TOETSINGSMOGELIJKHEID GESCHILLENCOMMISSIE
De medewerker die van mening is dat de SVB aan dit Sociaal Plan, behoudens hoofdstuk 2, op onjuiste 
wijze, dan wel niet naar redelijkheid of billijkheid, uitvoering geeft  kan dit schriftelijk kenbaar maken bij 
de geschillencommissie conform hetgeen is omschreven in het Reglement Geschillencommissie Sociale 
Verzekeringsbank. Dit geldt ook wanneer er een disciplinaire maatregel aan de medewerker is opgelegd 
op grond van dit Sociaal Plan en/of op grond van artikel 20 CAO in het kader van verplichtingen als 
boventallige.
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BIJLAGE 1: VASTSTELLING BOVENTALLIGHEID

Conform het bepaalde in artikel 12 lid 1 en 3 volgt de SVB de criteria van artikel 4.2 van het 
 Ontslagbesluit (Dit besluit komt per 1 juli 2015 te vervallen en worden de regels opgenomen in 
een Ministeriële regeling). Hetzelfde geldt voor de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Die zijn te 
 beschouwen als een uitwerking van artikel 4.2 van het Ontslagbesluit. Weliswaar is het Ontslag besluit 
voor de SVB niet van toepassing, maar door de criteria te volgen, wordt aangesloten bij hetgeen 
 algemeen gebruikelijk is. De criteria hebben met name betrekking op afspiegeling en op het  
vaststellen van de uitwisselbaarheid van functies. Daarom worden die begrippen onderstaand kort 
toegelicht. 

Afspiegeling 
Vaststelling van de boventalligheid vindt plaats volgens de criteria van artikel 4:2 van het Ontslag-
besluit. Dit betekent dat bij vermindering van formatieplaatsen het afspiegelingsbeginsel geldt.  
Dat houdt in dat per leeftijdsgroep binnen een categorie uitwisselbare functies van de  
bedrijfsvestiging, de medewerkers met de laagste diensttijd het eerst voor ontslag in aanmerking  
worden gebracht. De leeftijdsgroepen zijn: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar  
en 55 jaar tot en met de AOW-gerechtigde leeftijd (artikel 7 onderdeel a van de Algemene Ouder-
domswet). Het aantal medewerkers dat per leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking wordt gebracht, 
komt vervolgens voor zover mogelijk overeen met de onderlinge verhouding van het aantal  
medewerkers, inclusief de  medewerkers met een tijdelijk dienstverband dat binnen 26 weken eindigt 
en van medewerkers van wie anderszins vaststaat dat zij zullen vertrekken,  in elk van de leeftijds-
groepen binnen de categorie uitwisselbare functies in de bedrijfsvestiging. 

Partijen bij het Sociaal Plan hebben afgesproken dat de SVB van het afspiegelingsbeginsel kan  
afwijken door medewerkers van ontslag uit te zonderen die in een vlootschouw zijn aangewezen als 
sleutelfunctionaris. Sleutelfunctionarissen kunnen worden uitgezonderd van ontslag tot maximum van 
15% van de formatie per bedrijfsvestiging of directie van het hoofdkantoor. Een sleutelfunctionaris is 
een medewerker die een zodanige positie binnen de organisatie inneemt dat de kwaliteiten en 
 persoonlijke eigenschappen van de functionaris bepalend zijn voor het succes van de SVB c.q. de 
directie c.q. de afdeling. De meerwaarde van de sleutelfunctionaris wordt breed herkend en gedeeld. 
Het uitzonderen van sleutelfunctionarissen is geen doel op zich. Voor het aanwijzen van 
 sleutelfunctionarissen in een vlootschouw geldt een kader dat is opgenomen in het Handboek  
Human Resources. Het aanwijzen van sleutelfunctionarissen is onderdeel van de adviesaanvraag aan 
de Ondernemingsraad van de SVB.
 
Voorbeeld afspiegeling 
Binnen een categorie uitwisselbare functies in een bedrijfsvestiging zit 15% van de medewerkers in  
de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar, 45% in de leeftijdsgroep 35 tot 45jaar, 35% in de leeftijdsgroep  
45 tot 55 jaar en 5% in de leeftijdsgroep van 55 jaar tot en met de AOW-gerechtigde leeftijd.  
Er vervallen   25 arbeidsplaatsen binnen die categorie onderling uitwisselbare functies in de betref-
fende bedrijfsvestiging. In de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar vallen dan 4 ontslagen (15% van 25), in de 
leeftijdsgroep 35 tot 45 vallen 11 ontslagen (45% van 25), in de leeftijdsgroep 45 tot 55 vallen  
9 ontslagen en in de leeftijdsgroep 55 jaar tot en met de AOW-gerechtigde leeftijd valt 1 ontslag. 
Hierbij geldt dat als er per categorie uitwisselbare functies meer medewerkers binnen een 
l eeftijdsgroep voor ontslag moeten worden voorgedragen, dit op basis van diensttijd moet  
geschieden: binnen de leeftijdsgroep worden de medewerkers met de kortste diensttijd voor ontslag 
in aanmerking gebracht.
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Nieuwe en onderling uitwisselbare functies
In een veranderingsproces van een oude naar een nieuwe situatie kan sprake zijn van geheel nieuwe 
functies en/of van onderling uitwisselbare functies. Een geheel nieuwe functie is substantieel anders 
dan een oude, bestaande functie. Het verschil moet zo objectief mogelijk vastgesteld worden.  
Dat geschiedt aan de hand van een functiebeschrijving, die opgesteld is volgens de systematiek 
functiereeksen zoals die geldt bij de SVB. Voor het vaststellen van de onderlinge uitwisselbaarheid  
van functies  wordt conform de Beleidsregels Ontslagtaak UWV naar de volgende factoren gekeken:
1.  functie-inhoud;
2.  kennis en vaardigheden;
3.  competenties;
4.  omstandigheden bij functie-inhoud, kennis en vaardigheden, competenties;
5.  niveau en beloning
De functies moeten op de hiervoor genoemde factoren uitwisselbaar zijn met elkaar.  
Dus onderling en vice versa.

Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden  
en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn.  
De overdrachtsperiode is de periode die een medewerker in het algemeen (objectief beschouwd) 
nodig heeft om in de andere functie ingewerkt te raken. Die termijn is afhankelijk van de functie  
en kan uiteenlopen van enkele dagen of weken tot een aantal maanden. Bij uitwisselbare functies  
gaat het alleen om de functie en niet om degenen die de functie vervullen. Het kan dus zijn dat een 
medewerker een andere functie heel goed en ook heel snel kan vervullen, zonder dat die functie 
daarmee uitwisselbaar is met de functie die hij op dat moment vervult. 
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