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DEFINITIES 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

Werkgever: 

Medewerker1
: 

CAO: 

Bruto Maandinkomen: 

Jaarinkomen: 

Afspiegelingsdatum: 

Boventalligheidsdatum: 

Ontslagdatum: 

Leeftijd: 

DSM NL Services B.V. 

de Werknemer die op 31 maart 2014 een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd had met DSM Resins B.V. of DSM Coating Resins B.V. 

(tot 1 juli 2013 NeoResins) 

De Collectieve Arbeidsovereenkomst van DSM NL Services B.V. 

1 /12 deel van het Bruto Jaarinkomen zoals gedefinieerd in artikel 2 

onder i van de CAO. Dit bruto bedrag wordt vermeerderd met het 

bedrag van de voor de medewerker geldende persoonlijke toeslag 

zoals vermeld op de salarisspecificatie maart 2014. De salarisspeci· 

ficatie zal worden geborgd in het personeelsdossier van de betref

fende medewerker . De persoonlijke toeslag zal tot de Ontslagda

tum worden geïndexeerd met de algemene aanpassingen van het 

salaris. Eventuele wijzigingen in de arbeidsduur leiden tot evenre· 

dige toepassing voor de hoogte van de persoonlijke toeslag. 

Het bruto jaarinkomen als gedefinieerd in artikel 2 onder i CAO 

De peildatum welke wordt gekozen voor het bepalen van de Mede· 

werkers in de diverse leeftijdscategorieën. 

De datum waarop de boventalligheid feitelijk ingaat. 

De datum waarop de arbeidsovereenkomst met de Werkgever ein· 

digt. 

De leeftijd op 31 december van het jaar waarin de aanzegging bo· 

ventalligheid plaats vindt. Deze definitie is alleen van toepassing op 

hoofdstuk 4 van dit Sociaal plan 

1 Met "Medewerker" wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke Medewerker bedoeld 
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Dienstjaren: Het aantal jaren dat de Medewerker gerekend vanaf de datum 

boventalligheid onafgebroken bij Werkgever alsmede diens 

rechtsvoorgangers werkzaam is geweest, waaronder begrepen de 

periode die aantoonbaar voorafgaand aan het dienstverband als 

uitzendkracht bij Werkgever is door gebracht. Voor het vaststellen 

van het aantal dienstjaren wordt minder dan 6 maanden naar be· 

neden afgerond en 6 maanden of meer naar boven afgerond. Deze 

definitie is alleen van toepassing op hoofdstuk 4 van dit Sociaal 

Plan. 
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1. ALGEMEEN

1. 1 Werkingsduur
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Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 april 2014 en loopt tot 1 april 2018 en eindigt van 

rechtswege zonder dat opzegging is vereist met dien verstande dat de op die laatste datum lo

pende toezeggingen en verplichtingen worden nagekomen. 

1. 2 Werkingssfeer

Dit Sociaal Plan is bestemd voor en van toepassing op de Werknemer die op 31 maart 2014 een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had met DSM Resins of DSM Coating Resins (tot 1 juli 

2013 NeoResins) en aan wie door of namens de Werkgever schriftelijk is aangezegd dat hij bo

ventallig wordt in het kader van herstructurering en/of reorganisatie bij Werkgever waarover 

door de aangewezen (Groeps)Ondernemingsraad advies is of wordt uitgebracht. 

In tegenstelling tot het bovenstaande is dit Sociaal Plan niet van toepassing op: 

1. De Medewerker met wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd om reden van:

• ( dis )functioneren;

• arbeidsongeschiktheid

• een dringende reden

2. De (mogelijk) boventallige Medewerker die binnen het DSM concern een functie aanvaardt. In

dat geval gelden de binnen het DSM concern gebruikelijke regels (Regeling Tegemoetkoming bij

indiensttreding en interne verplaatsing.

3. Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd, uitzend- en inleenkrachten.

1.3 Uitgangspunten I Organisatie 

Bij elke bedrijfseconomische wijziging met personele consequenties geldt in ieder geval het 

volgende: 
• Lijnmanagement is verantwoordelijk voor het bepalen en aanzeggen van de bovental

ligheid en alle hiermee samenhangende verplichtingen;

• Bij het vaststellen van bedrijfsvestiging en boventalligheid geldt het Ontslagbesluit en

de daarbij behorende Beleidsregels Ontslagtaak CWI (de geldende versie);
• Een begeleidingscommissie wordt ingesteld om voortgang en zorgvuldigheid te toetsen.

De samenstelling en taken van deze commissie zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

• Een Hardshipcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van partijen betrokken bij

dit Sociaal Plan, treedt in overleg over toepassing van de hardheidsclausule (zie hard

heidsbepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 7).
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1.4 Algemene verplichtingen Medewerker 
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De Medewerker op wie dit Sociaal Plan van toepassing is verplicht zich om de Werkgever alle 

terzake doende inlichtingen te verstrekken, die voor de 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 

het 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 Medewerker niet of in onvoldoende ma

te voldoet aan de verplichtingen om medewerking te verlenen aan de herplaatsingsinspannin· 

gen, respectievelijk het actief zoeken naar ander werk, een en ander ter beoordeling van de 

Werkgever. 

Indien door de Werkgever overwogen wordt een Medewerker geheel of gedeeltelijk uit te slui

ten van dit Sociaal Plan respectievelijk te ontslaan vanwege het niet nakomen van zijn verplich

ting, zal in ieder geval vooraf overleg plaatsvinden in de hardshipcommissie. 

1.5 CAO 

De CAO blijft gedurende de periode van boventalligheid onverkort van toepassing voor de bo

ventallig verklaarde Medewerkers met dien verstande dat realisatie van de in artikel 23 van de 

CAO opgenomen Regeling Resultaatbeloning uitsluitend wordt toegekend over de periode dat 

de Medewerker in het kalenderjaar niet boventallig is (Pro rato). 

1.6 Voortgangsrapportage 

De Werkgever zal de (Groeps·) ondernemingsraad en de Begeleidingscommissie, evenals de vak

organisaties periodiek informeren over de gemaakte afspraken evenals over de voortgang daar

van. 

1.7 Overleg 

Partijen verklaren zich bereid over de toepassing van het Sociaal Plan, evenals over die geval

len, waarin dit plan niet voorziet, zonodig overleg te plegen. 
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2. PROCEDURE

2. 1 Boventalligheid

Van boventalligheid is sprake indien: 

A: 

én 

1) de functie van een Medewerker vervalt en/of;
2) de functie van de Medewerker blijft bestaan, echter het aantal formatieplaatsen in die

functie vermindert en/of

3) voor een bepaalde categorie uitwisselbare functie(s) meer Medewerkers beschikbaar zijn
dan het beschikbare aantal formatieplaatsen in de nieuwe organisatie.

4) de functie van de Medewerker zodanig ingrijpend wijzigt dat niet meer gesproken kan
worden van dezelfde (uitwisselbare) functie, maar van een nieuwe niet uitwisselbare
functie en/of

5) voor een (nieuwe) niet uitwisselbare functie meer Medewerkers kwalificeren dan het be
schikbare aantal formatieplaatsen in de nieuwe organisatie.

B: er geen sprake is van direct voorzienbare interne herplaatsing. 

Het vaststellen van boventalligheid zal plaatsvinden per categorie uitwisselbare functies mid
dels afspiegeling per leeftijdscategorie op basis van anciënniteit (diensttijd) bij de Werkgever. 

2. 2 Uitwisselbare functies

Aan de hand van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (de geldende versie) wordt bepaald of er 
sprake is van uitwisselbare functies. In de Beleidsregels ligt vast dat uitwisselbare functies, 
functies zijn die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties 
vergelijkbaar en qua niveau en beloning gelijkwaardig zijn. 
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2.3 Aanzegging boventalligheid 

Een Medewerker wordt in een persoonlijk gesprek génformeerd over de maand waarin voor de 

Medewerker boventalligheid ontstaat of kan ontstaan, De Medewerker ontvangt binnen één 

week een schriftelijke bevestiging van dat gesprek. 

Als uitgangspunt geldt dat de termijn tussen aanzegging van boventalligheid en de Boventallig· 

heidsdatum nooit meer dan 3 maanden zal bedragen. 

a. Uiterlijk één maand na datum schriftelijke bevestiging van boventalligheid zal een ver

volggesprek plaatsvinden. Dit vervolggesprek zal benut worden om de mogelijkheden

van de Medewerker die boventallig wordt te inventariseren.

b. De Medewerker die is geYnformeerd over de maand waarin de boventalligheid kan ont

staan, zal op de hoogte worden gehouden van de voor hem geldende ontwikkelingen. Zo

dra definitief bepaald is dat er sprake is van boventalligheid zal de Medewerker in een

aanzeggesprek daarover worden génformeerd. De Medewerker ontvangt dan binnen één

week een schriftelijke bevestiging van dat gesprek.

Uiterlijk één maand na datum schriftelijke bevestiging boventalligheid zal een vervolgge

sprek plaatsvinden. Dit vervolggesprek zal benut worden om de mogelijkheden van de Me

dewerker die boventallig wordt te inventariseren.

c. De Medewerker die is geYnformeerd over de maand waarin de boventalligheid kan ontstaan

en waarvan uiteindelijk wordt vastgesteld dat er geen sprake zal zijn van boventalligheid

wordt hierover schriftelijk gei'nformeerd (huidige functie of nieuwe functie).

Uiterlijk 6 weken voor de Boventalligheidsdatum dient de Medewerker kenbaar te maken of hij 

kiest voor het traject begeleiding en bemiddeling of voor herplaatsing op eigen kracht. 

Het Mobiliteitsbureau van Werkgever zal voor de Medewerker die kiest voor het traject van be

geleiding en bemiddeling een individueel plan opstellen, waarin de aanvangsdatum van de peri· 

ode van begeleiding en bemiddeling wordt gemeld. De inspanningen gericht op de herplaatsing 

(intern dan wel extern) zullen vanaf dat moment een aanvang nemen. 

De Medewerker zal in kennis worden gesteld van de procedures, voorzieningen en andere rele· 

vante informatie. 
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INTERNE HERPLAATSING 

3. 1 Interne herplaatsing bij boventalligheid 
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De Werkgever streeft er primair naar om voor de boventallige Medewerker werk te vinden in 

een passende interne functie. 

Voor het vaststellen of er sprake is van een passende functie bij Werkgever zullen de volgende 

criteria worden toegepast: 
• geschiktheid voor de functie op basis van opleiding, ervaring, kennis en competenties,

danwel binnen zes maanden daarvoor geschikt te maken en inzetbaar te zijn,

• een maximale afwijking van één functieniveau ten opzichte van het functieniveau van

de oorspronkelijke functie .
• 

Een aanbod voor een passende functie wordt schriftelijk gemotiveerd bevestigd. Na ontvangst 

van de schriftelijke bevestiging mag de Medewerker het aanbod maximaal twee weken in be

raad nemen. 

Bij een herplaatsing geldt bovendien de bepaling dat een functie, waarbij vervoer "woonplaats -

werkplek" minder dan 75 minuten (volgens de routeplanner www.Anwb.nl) bedraagt als pas

send zal worden beschouwd en daarom niet zonder gegronde reden kan worden geweigerd. 

In dit kader worden de afstanden tussen de locaties Zwolle - Schoonebeek als passend be

schouwd. 

3.1.1 Vacatures 

Eventuele vacatures die door natuurlijk verloop of anderszins ontstaan zullen zoveel mogelijk 

door boventallige Medewerkers intern worden ingevuld. Dit houdt in dat op openstaande vacatu

res geen medewerkers van extern zullen worden aangenomen voor functies waarvoor naar de 

mening van de Werkgever intern geschikte kandidaten aanwezig zijn of waarvoor kandidaten 

binnen een redelijke termijn2 en redelijkerwijs effectief geschikt te maken zijn door om-, her· 

en bijscholing. 

De vacatures worden op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Een afschrift zal aan de Begelei· 

dingscommissie worden toegezonden. 

In geval wordt vastgesteld dat een boventallige Medewerker niet binnen een redelijke termijn 

geschikt te maken is voor een interne vacature van DSM Resins, kan de Medewerker de Begelei· 

dingscommissie vragen dit oordeel voor definitieve afwijzing te toetsen. 

De begeleidingscommissie zal binnen 2 dagen de uitkomst van die toetsing aan de Werkgever 

kenbaar te maken. 

Ten aanzien van de aangezegde boventalligheid zal, indien zich gedurende de looptijd van het 

Sociaal Plan vacatures bij de Werkgever voordoen, in lijn met het ontslagbesluit naar een oplos

sing worden gezocht (terugspiegelen). 

2 Bij de bepaling of er sprake is van een redelijke termijn zullen de benodigde tijdsinspanningen, de leeftijd en de sociale omstan-
digheden worden meegewogen conform de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (geldende versie) 
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3.1.2 Indeling lagere salarisschaal 
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De Medewerker, die volgens de periodieken/salarisschalen beloond wordt en binnen DSM Resins 

of DSM Coating Resins geplaatst wordt in een functie, die een lagere indeling heeft dan de hui· 

dige functie, behoudt zijn salaris, met dien verstande dat wat uitgaat boven het maximum van 

de lagere salarisklasse wordt omgezet in een welvaartsvaste persoonlijke toeslag 

3.1.3 Indeling lager beloond dienstrooster 

De Medewerker in ploegendienst, voor wie uitsluitend een functie beschikbaar is met geen of 

een lager percentage ploegentoeslag behoudt, in afwijking van het bepaalde in art. 36, lid 1 sub 

a t/m e van de voormalig cao van DSM Resins respectievelijk artikel 8 lid 2 sub d van de voorma

lige cao OSM NeoResins (zie bijlage 1 ), gedurende de hierna volgende periode, afhankelijk van 

de som van leeftijd en DSM -dienstjaren, de ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke 

rooster. 

Som leeftijd en diensttijd 

t/m 40 

41 t/m 49 

50 t/m 59 

60 t/m 69 

� 70 

Periode 

6 maanden 

9 maanden 

12 maanden 

18 maanden 

24 maanden 

Aansluitend aan bovengenoemde periode treedt het gestelde in art. 36, lid 1 sub a t/me van de 

DSM Resins CAO respectievelijk artikel 8 lid 2 sub d van de DSM NeoResins CAO in werking met 

dien verstande dat de daarin genoemde eerste afbouwperiode van 100% onderdeel uitmaakt van 

bovengenoemde staffel. Vanaf het moment dat de afbouw het niveau van 20% heeft bereikt, 

wordt de toeslag bevroren en ingebed in de persoonlijke toeslag. 

3.1.4 Niet aanvaarden van een passende functie 

Indien de Medewerker het aanbod van een passende functie zonder gegronde reden niet aan

vaardt, dan kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden zonder toepassing van dit Sociaal 

Plan. Hierover wordt vooraf overleg gevoerd in de Hardshipcommissie (zie artikel 7.1 ). 

3.1.5 Vervallen vergoedingen en voorzieningen Sociaal Plan 

Indien, al dan niet tijdens de bemiddeling naar een externe functie, sprake is van plaatsing bin

nen het DSM Concern in Nederland, komen alle vergoedingen en voorzieningen zoals vermeld in 

de hoofdstukken 3, 4, en 5 van dit Sociaal Plan te vervallen. In dat geval gelden de binnen het 

DSM concern gebruikelijke regels (Regeling Tegemoetkoming bij indiensttreding en interne ver

plaatsing). 
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4. EXTERNE HERPLAATSING

4. 1 Begeleiding en bemiddeling
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Vanaf het moment dat de boventalligheid conform het bepaalde in artikel 2.3 van dit Sociaal 

Plan schriftelijk aan de Medewerker is bevestigd én intern geen andere passende functie voor· 

handen is, zal het accent worden gelegd op de externe herplaatsing. 

Begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe externe functie vindt plaats door middel van out· 

placementbegeleiding via de Mobiliteitscentra van Werkgever. 

Op basis van een intake gesprek zal een actieplan per individu worden opgesteld, waarin voor

zover nodig afspraken worden vastgelegd ten aanzien van om-, her- of bijscholing. 

De duur van de begeleiding en bemiddeling is afhankelijk van de leeftijd3 én dienstjaren van de 

betreft ende Medewerker op Datum boventalligheid volgens onderstaande tabel. 

Som Leeftijd + Dienstja· Bemiddelingsduur in maanden 

ren 

< 50 9 

50 t/m 64 12 

� 65 18 

De Medewerker die passend werk krijgt aangeboden dat voldoet aan de hieronder opgenomen 

criteria dient deze te aanvaarden gedurende de voor hem geldende bemiddelingsperiode waar· 

bij een aanbod voor een passende functie één keer door de Medewerker mag worden afgewe

zen. 

Onderstaande criteria sluiten aan bij de definitie voor passende arbeid zoals opgenomen in arti· 

kel 3.1: 

1. Duur tijdelijk werk minimaal 2 maanden

2. Een maximale afwijking van het oorspronkelijke bruto maandsalaris. van 10%

3. Type arbeidsrooster is zoveel mogelijk gelijk

4. Maximaal twee plaatsingen met inbegrip van een duurzame plaatsing

Afwijking van het gestelde onder 1 t/m 4 kan alleen met instemming van de Medewerker 

Bij tijdelijke plaatsing geldt de bepaling dat een functie, waarbij vervoer "woonplaats - werk· 

plek" minder dan 75 minuten (volgens de routeplanner www. Anwb.nl) bedraagt als passend zal 

worden beschouwd en daarom niet zonder gegronde reden kan worden geweigerd. 

3 Leeftijd op 31 decembervan het jaar waarin aanzegging Boventalligheid plaatsvindt 
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4. 1. 1. Vertrek binnen herplaatsingsperiode

Indien de arbeidsovereenkomst van de boventallige Medewerker op zijn verzoek eindigt binnen 

de periode van begeleiding en bemiddeling volgend uit de tabel in artikel 4.1. ontvangt de Me

dewerker een bruto uitkering ineens ter hoogte van 100% van de resterende Bruto Maandinko

mens die de Medewerker tot het einde van voornoemde periode zou hebben ontvangen, ver

meerderd met een uitkering ter hoogte van 3 Bruto Maandinkomens. 

4.2.1 Salarisaanvullingsregeling na begeleiding en bemiddeling 

De Medewerker die na de Boventalligheidsdatum en voor beëindiging of direct aansluitend aan 

van de bemiddelingsperiode een externe functie aanvaardt met gelijke arbeidsduur met een la

ger inkomen ontvangt een bruto salarisaanvulling op het nieuwe maandinkomen. 

De salarisaanvulling wordt bij het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking eenmalig vast

gesteld en als bedrag ineens uitgekeerd. De duur van de salarisaanvullingsregeling volgt uit on

derstaande tabel: 

Som Leeftijd + Dienstja- Aanvulling in maanden 

ren 

< 50 16 

50 t/m 64 20 

� 65 24 

De Werkgever stelt de salarisaanvulling vast, met in achtneming van het moment waarop de sa· 

larisaanvulling plaats vindt. De Medewerker is verplicht alle relevante schriftelijke bewijsstuk· 

ken, waaronder de met de nieuwe Werkgever overeengekomen arbeidsvoorwaarden te overleg

gen. 

De salarisaanvulling bedraagt per maand maximaal 25% van het huidig Bruto Maandinkomen bij 

de Werkgever. Ingeval er een beroep wordt gedaan op toepassing van de salarisaanvullingsrege

ling dan zal het nieuwe Bruto Maandinkomen inclusief de salarisaanvullingsregeling het oor

spronkelijke Bruto Maandinkomen niet overschrijden. 

In geval van een afwijkend percentage dienstverband wordt de salarisaanvult;ng naar evenre· 

digheid berekend. 
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4.2.2 Uitkering in geval van ontslag I WW-aanvulling 

De Medewerker op wie het Sociaal Plan van Toepassing is, waarvan de arbeidsovereenkomst 

door de Werkgever wordt beëindigd en die aansluitend aan de bemiddelingsperiode werkloos 

wordt, ontvangt een aanvulling op de werkloosheidsuitkering tot 95% van het Bruto Maandinko

men gedurende de in onderstaande tabel opgenomen duur. 

Som Leeftijd + Dienstjaren Aanvulling in maanden 

< 50 24 

50 t/m 64 28 

.;;: 65 34 

De hoogte van deze uitkering wordt eenmalig bij beëindiging van het dienstverband vastgesteld 

en als uitkering ineens uitgekeerd. Voor de berekening wordt aangenomen en als franchise ge

steld dat gedurende de gehele aanvullingsperiode recht bestaat op een werkloosheidsuitkering 

ter hoogte van 70% van het (max.) WW-dagloon. 

4.3 Herplaatsing op eigen kracht. 

a. De boventallige Medewerker die afziet van de onder 4.1 bedoelde Begeleiding en Bemidde

ling en uiterlijk 6 weken voor de Boventalligheidsdatum besluit tot herplaatsing op eigen kracht

op de Boventalligheidsdatum, kan aanspraak maken op een uitkering ineens.

b. De in a. genoemde uitkering bedraagt:

voor alle dienstjaren tot de leeftijd van 35

voor alle dienstjaren vanaf de leeftijd van 35 tot 45

voor alle dienstjaren vanaf de leeftijd van 45 tot 55

voor alle dienstjaren vanaf de leeftijd van 55

0,5 Bruto Maandinkomen per dienstjaar 

1 Bruto Maandinkomen per dienstjaar 

1,5 Bruto Maandinkomen per dienstjaar 

2 Bruto Maandinkomens per dienstjaar 

c. De aanspraak op de uitkering ineens die ontstaat als gevolg van het besluit van de

Medewerker tot herplaatsing op eigen kracht kan worden verhoogd met maximaal 4 bruto

Maandinkomens, waarbij de omvang van de toekenning is gebaseerd op een correctiefactor die

is afgeleid van het aantal dienstjaren dat de Medewerker bij werkgever heeft doorgebracht.

d. Bij herplaatsing op eigen kracht is de voor de Medewerker geldende opzegtermijn niet van

toepassing en eindigt de arbeidovereenkomst uiterlijk op de Boventalligheidsdatum. Het risico

van werkloosheid volledig voor rekening van de Medewerker.

e. De Medewerker die kiest voor herplaatsing op eigen kracht, doet automatisch afstand van

alle overige bepalingen van dit Sociaal Plan inclusief de mogelijkheid om een beroep te doen

op de hardheidsclausule.
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f. Beëindiging van het dienstverband zal geschieden op basis van een door de Werkgever en

Medewerker te sluiten beëindigingovereenkomst I vaststellingsovereenkomst.

4.4 Beëindiging arbeidsovereenkomst 

Aan het einde van de herplaatsingsperiode zal Werkgever bij voorkeur een beëindigingovereen· 

komst I vaststellingsovereenkomst sluiten met de Medewerker. Er wordt naar gestreefd om het 

einde van de arbeidsovereenkomst te laten samenvallen met het einde van de bemiddelingspe· 

riode met inachtneming van de bepalingen over de (fictieve) opzegtermijn. Mocht dat niet luk· 

ken en de Medewerker ontvangt als gevolg daarvan over de zogenoemde fictieve opzegtermijn 

geen WW-uitkering, komt dat volledig voor rekening en risico van de Werkgever. In die situatie 

zal de Werkgever over de vorenbedoelde periode dat geen WW-uitkering wordt ontvangen een 

vergoeding verstrekken ter hoogte van de WW-uitkering. Het voorgaande vindt echter geen toe

passing als het niet ontvangen van de WW-uitkering te wijten is aan onvoldoende inspanningen 

van de zijde van de Medewerker om deze te verkrijgen. 

4.5 Terugkeer in Sociaal Plan 

Voor de Medewerker die binnen de voor hem geldende begeleidings- en bemiddelingsperiode 

een arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever aanvaardt en binnen deze periode bij de 

nieuwe Werkgever naar het oordeel van de Werkgever buiten zijn schuld wordt ontslagen, her

leeft zijn aanspraak op bemiddeling voor de resterende duur van de bemiddelingsperiode. De 

periode die de Medewerker elders heeft gewerkt wordt niet in mindering gebracht op zijn "res

terende" bemiddelingsduur. Er ontstaat geen nieuw dienstverband. Er ontstaan eveneens geen 

nieuwe financiële aanspraken. 

4.6 Non activiteit 

Vanaf de Boventalligheidsdatum wordt de Medewerker vrijgesteld van de eigen werkzaamhe

den. 

4. 7 Plaatsmakersregeling

Een Medewerker die niet boventallig is verklaard en die de arbeidsovereenkomst met de Werk

gever op eigen verzoek opzegt, komt in aanmerking voor een beëindigingvergoeding als bedoeld 

in artikel 4.3 van dit Sociaal plan, indien dit ontslag, ter beoordeling van het management, leidt 

tot herbenoeming van een boventallig verklaarde Medewerker van wie de bemiddelingsperiode 

nog niet is beëindigd, dan wel dit ontslag niet leidt tot een vacature en/of waarvan de invulling 

van werkzaamheden door derden moet worden uitgevoerd. 
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Deze uitkering ineens zal nooit hoger zijn dan de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving 

van de Medewerker tot aan de leeftijd van 62 jaar. 

De arbeidsovereenkomst met deze Medewerker (plaatsmaker) eindigt uiterlijk per het einde van 

de maand waarin de arbeidsovereenkomst als gevolg van de keuze voor herplaatsing op eigen 

kracht wordt opgezegd. 

5. OVERIGE BEPALINGEN

5.1 Pensioendoorbouw 

De deelneming aan de (pre· )pensioenregeling eindigt ingeval van uitdiensttreding bij Werkge· 

ver. De Medewerker ontvangt conform reglement een premievrije PDN· aanspraak op oude· 

rdoms· en nabestaandenpensioen. Met inachtneming van de op dat gebied geldende bepalingen 

kunnen deze pensioenaanspraken worden afgekocht en vervolgens ingekocht in de pensioenre· 

geling van de nieuwe Werkgever. 

Daarnaast zullen de extra pensioenaanspraken die bij voortzetting van het DSM dienstverband in 

verband met het vervallen van de bij Werkgever van toepassing zijnde prépensioneringsregeling 

op grond van artikel 36, lid 6 van het pensioenreglement gedurende maximaal 15 jaar (te reke

nen vanaf 1 januari 2006) zouden zijn toegekend aan degenen geboren na 1949, eveneens wor· 

den toegekend aan de Medewerker. In afwijking van het gestelde in bedoelde reglementbepa· 

ling zal dat niet gedurende een periode van 15 jaar gebeuren maar worden deze aanspraken in 

hun geheel toegekend op de datum van beëindiging van het dienstverband. 

5. 2 Sollicitatieverlof- en reiskosten

De Werkgever zal na schriftelijke aanzegging in overleg met de betreffende HR-afdeling, alle 

medewerking verlenen aan vrijstelling ten behoeve van sollicitatiebezoeken en psychologisch en 

medisch onderzoek ten behoeve van indiensttreding elders. 

Reis· en verblijfkosten ten behoeve van de bezoeken zullen worden vergoed op basis van bij de 

werkgever geldende vergoedingsregels indien deze niet door de andere (potentiële) werkgever 

worden vergoed. 

5.3 Om- her- en bijscholing en studiekosten 

• De boventallige Medewerkers komen in aanmerking voor vergoeding van de werkelijke kos·

ten voor om·, her· en bijscholing tot een bedrag van maximaal€ 5000,- (excl. btw). Daarbij

moet het gaan om scholing voor het verwerven van een arbeidsmarktpositie en dient de op

leiding de kans op succesvolle bemiddeling naar een externe functie te vergroten. Indien

Werkgever niet akkoord gaat met het verzoek tot vergoeding zal de aanvraag ter beoorde·

ling worden voorgelegd aan de Begeleidingscommissie.
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• Reeds toegezegde vergoedingen van kosten van lopende studies I opleidingen voorafgaand

aan de boventalligheid worden nog gedurende één jaar na Boventalligheidsdatum vergoed.

• Voor zover de Medewerker bij einde dienstverband tot terugbetaling verplicht is, vervalt de
ze verplichting.

• De vergoeding wordt beëindigd wanneer de Medewerker de studie voortijdig beëindigt of in

dien hij bij de nieuwe werkgever een studiekostenvergoeding ontvangt.

• De Medewerker die is génformeerd over de periode waarin de boventalligheid kan ontstaan,
zal in de gelegenheid worden gesteld om in overleg maximaal 2 dagen per maand te beste

den aan versterking van zijn individuele arbeidsmarktspositie. Tevens kan de medewerker

maximaal € 2 500 van het in dit sociaal plan onder 5. 3 opgenomen scholingsbudget hiervoor

aanwenden. Het restant kan worden aangewend zodra sprake is van feitelijke boventallig

heid.

5.4 Verhuiskosten 

Indien als gevolg van het aanvaarden van een externe functie, verhuizing noodzakelijk is (af

stand huidige woonplaats naar nieuwe standplaats is meer dan 50 km) zullen aan de Medewer· 

ker die een eigen huishouden voert, de volgende vergoedingen worden gegeven, mits de verhui

zing plaatsvindt binnen zes maanden na indiensttreding elders: 
• Transportkosten en verzekering van het transport van de inboedel op basis van en na

goedkeuring van de offerte van de vaste huisvervoerder.
• De reiskosten van het gezin naar de nieuwe woonplaats op basis van de binnen de CAO

geldende regeling.
• Een tegemoetkoming in de herinrichting - en opknapkosten ter grootte van 2 bruto

maandsalarissen, met een maximum van€ 5445, -
• Vergoedingen van de nieuwe werkgever worden op genoemde vergoedingen in mindering

gebracht.

5.5 Verlofrechten 

In geval van een periode van non-activiteit worden de op te bouwen verlofrechten geacht in de

zelfde periode te zijn genoten. 

Eerder opgebouwde verlofrechten (voorafgaand aan Boventalligheidsdatum) zullen bij beëindi

ging van het dienstverband worden afgerekend. 
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5.6 Bedrijfsmiddelen 

Drie maanden na de Boventalligheidsdatum of zoveel eerder als de arbeidsovereenkomst met 

Werkgever eindigt, levert de Medewerker een door Werkgever ter beschikking gestelde be

drijfspersonenauto (lease auto) in. 

Andere door Werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen worden op de Boventallig

heidsdatum ingeleverd met dien verstande dat de Laptop op datum einde dienstverband moet 

worden ingeleverd. 

5. 7 Zorgverzekering

Ingeval van uitdiensttreding bij DSM wordt de deelname aan de collectieve verzekering bij be

eindigd. 

5.8 Toeslag in geval van nog niet bepaalde boventalligheid 

Een Medewerker die in een persoonlijk gesprek geYnformeerd is over de maand waarin voor de 

Medewerker boventalligheid kan ontstaan, kan op grond van die situatie een toeslag worden 

toegekend. 

Voor het toekennen van deze toeslag zijn de navolgende uitgangspunten van toepassing: 

• De maand waarin de functie vervalt is bepaald, maar nog niet is vastgesteld of dit leidt tot

feitelijke boventalligheid van de Medewerker.

• De toeslag wordt uitsluitend opgebouwd en toegekend over de periode die ligt 6 maanden na

de datum van aanzegging van de periode waarin boventalligheid kan ontstaan tot aan de dag

waarop de boventalligheid feitelijk wordt aangezegd.

• De toeslag is gemaximeerd op 20% van het Bruto Maandinkomen en wordt opgebouwd en

toegekend over de periode die eindigt op de dag dat de boventalligheid feitelijk wordt aan

gezegd.

• Ingeval de boventalligheid wordt opgevolgd door een beëindiging van het dienstverband met

toepassing van dit sociaal plan, zal de opgebouwde toeslag voor maximaal 50% als uitkering

ineens worden uitgekeerd.

• Ingeval wordt vastgesteld dat er in de periode tot aan het mogelijk ontstaan van de feitelij

ke boventalligheid geen boventalligheid ontstaat omdat de Medewerker in zijn huidige of in

terne nieuwe functie het dienstverband kan continueren, wordt bovengenoemde toeslag

voor maximaal 50% als uitkering ineens toegekend tot aan de dag voorafgaand aan de hand

having in zijn huidige of interne benoeming in zijn nieuwe functie.
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5. 9 Overheidsvoorzieningen

De Medewerker die een beroep doet op de bepalingen van het Sociaal Plan zal zijn medewerking 

verlenen aan het aanvragen van overheidsvoorzieningen, uit hoofde waarvan in dat kader even· 

tueel een uitkering resp. tegemoetkoming kan worden verkregen. Indien een Medewerker zijn 

rechten op overheidsvoorzieningen door eigen toedoen of door nalatigheid geheel of gedeelte· 

lijk verliest, zal de Werkgever deze verloren rechten niet compenseren. Werkgever zal bij de 

uitvoering van het Sociaal Plan rekening houden met c.q. een beroep doen op de van over· 

heidswege of anderszins gegeven mogelijkheden ter verlichting van de kosten daarvan voor DSM 

(bijvoorbeeld subsidies voor scholing en dergelijke), waarbij de Medewerker zich verplicht hier· 

aan zijn medewerking te verlenen. 

5.10 Financieel advies en/of juridische bijstand 

De werknemer kan zich financieel laten adviseren door een externe instantie. De daadwerkelijk 

gemaakte kosten worden tegen overlegging van betalingsbewijzen, tot een maximum van€ 

500,· (excl. btw) aan de Medewerker vergoed. 

In geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan de Medewerker zich juridisch laten ad· 

viseren op kosten van de Werkgever waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten tegen overleg

ging van betalingsbewijzen tot een maximum van€ 500, • (excl. btw) aan de Medewerker wor-

den vergoed. 

5.11 Jubileumuitkering 

Boventallige Medewerkers die binnen een periode van twee jaar na de datum van beëindiging 

van het dienstverband in aanmerking zouden zijn gekomen voor een uitkering wegens 25 • 40 ja

rig dienstjubileum, ontvangen deze uitkering bij de beëindiging van het dienstverband onder 

toepassing van de wettelijke inhoudingen. 

5. 12 Concurrentiebeding/geheimhoudingsbeding

In het geval een concurrentiebeding van kracht is, zal dit na beëindiging van de arbeidsovereen· 
komst als vervallen worden beschouwd. 

Een overeengekomen geheimhoudingsplicht blijft onverminderd van kracht. 

5. 13 Fiscale consequenties

Alle bedragen/vergoedingen genoemd in dit Sociaal plan zijn bruto tenzij anders vermeld. Er zal 

zoveel mogelijk rekening worden gehouden met eventuele vrijstellingen voor belastingen en of 

sociale verzekeringspremies. 

Overgangsregeling Sociaal Plan DSM Resins / DSM Coating Resins 1-4- 2014 tot 1-4-2018 17



DSM 
BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING. 

5. 14 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot individueel onbillijke situa

ties, kan de betrokken Medewerker de Begeleidingscommissie (zie hoofdstuk 6) schriftelijk ver

zoeken de toepassing van het Sociaal Plan te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. 

Het bezwaar van een Medewerker bij de Begeleidingscommissie heeft als regel geen schorsende 

werking. 

6 BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

6.1 Begeleidingscommissie 

De Begeleidingscommissie heeft tot taak de Werkgever schriftelijk te adviseren in het kader van 

de toepassing van het Sociaal Plan. 

De Begeleidingscommissie ziet er voorts op toe dat het Sociaal Plan in individuele gevallen juist 

wordt toegepast. De Begeleidingscommissie kan zowel intern als extern advies inwinnen. 

6.2 Samenstelling 

De Begeleidingscommissie bestaat uit vier door de Werkgever aangewezen leden alsmede vier 

uit- en door of namens de Vakorganisaties aangewezen leden. De Begeleidingscommissie kiest 

uit haar midden een voorzitter. 

6.3 Taak 

De taak van de Begeleidingscommissie bestaat naast het adviseren van Medewerkers die onder 

deze werkingssfeer vallen, globaal uit de volgende onderdelen: 

a. het toetsen of het in het Sociaal Plan gestelde door Werkgever wordt nageleefd;

b. het op schriftelijk verzoek van Medewerker uitbrengen van schriftelijk advies met be

trekking tot de toepassing van het Sociaal Plan in individuele gevallen;

c. het al dan niet op verzoek van de Medewerker advies aan de Werkgever uitbrengen in

die gevallen waarin deze regeling niet voorziet of tot een ongewenste situatie zal leiden.

6.4 Werkwijze

a. Een Medewerker die valt onder de werkingssfeer van het Sociaal Plan kan zich tot de Be-

geleidingscommissie wenden.

b. De Medewerker kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

c. De Begeleidingscommissie heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan haar

bekend geworden gegevens.
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Werkgever zal regelmatig overleg voeren met de bestuurders van de vakorganisaties. In dit 

overleg zal de voortgang ten aanzien van de toepassing van het Sociaal Plan worden besproken. 

Indien zich omstandigheden voordoen, waarbij toepassing van dit Sociaal plan tot een individu

eel onbillijke situatie of tot ongewenste gevolgen leidt, kan de werkgever van de bepalingen in 

dit Sociaal plan afwijken. 

Bovenstaande situaties kunnen zowel door of namens Werkgever als door de betreffende Mede

werker, de Begeleidingscommissie en/of de vakorganisaties aan de orde worden gesteld in de 

zogenaamde "hardshipcommissie"bestaande uit de vakbondsbestuurders en werkgeversverte

genwoordiger(s ). 

Indien casuïstiek rechtstreeks in Hardshipcommissie is besproken, is behandeling in de begelei

dingscommissie niet meer aan de orde. 
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Bijlage 1 

cao DSM NeoResins B.V. 1 juli 2012 - 31 maart 2014 

Artikel 8 lid 2 sub d 

De werknemer die, anders dan door eigen toedoen of anders dan op eigen verzoek, wordt 
overgeplaatst naar een lager beloond dienstrooster, ontvangt een toeslag. Deze toeslag 
wordt uitgedrukt in een percentage van het verschil in beloning tussen de beide 
dienstroosters, en is afhankelijk van de periode waarin in ploegendienst is gewerkt: 

Indien meer dan 3 maanden: 100% gedurende de lopende maand. 
Indien meer dan 6 maanden: 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand. 
Indien meer dan 3 jaar: 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand; 

80% gedurende 2 maanden 
60% gedurende 2 maanden; 
40% gedurende 1 maand; 
20% gedurende 1 maand. 

Indien meer dan 5 jaar 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand; 
80% gedurende 4 maanden; 
60% gedurende 4 maanden; 
40% gedurende 3 maanden; 
20% gedurende 3 maanden. 

Indien hij langer dan 10 jaar in ploegendienst heeft gewerkt en bovendien 55 jaar of ouder is op 

het moment van overplaatsing, wordt het geldbedrag aan ploegentoeslag niet afgebouwd. 

CAO DSM Resins B.V. 1 juli 2012 - 31 maart 2014 

Artikel 36 Afbouwr egeling toeslag voor ploegendienst 

lid 1 sub at/m e 

1. Medewerkers, die anders dan door eigen toedoen worden overgeplaatst uit de ploegendienst naar een
met een lager percentage beloond dienstrooster, ontvangen:

a. Indien zij korter dan 3 maanden in ploegendienst hebben gewerkt: de beloning als gere
geld in artikel 35, lid 2;

b. Indien zij langer dan 3 maanden doch niet langer dan 1 jaar in ploegendienst hebben ge
werkt: de ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopen
de en de daarop volgende maand;

c. Indien zij langer dan 1 jaar, doch niet langer dan 3 jaar, in ploegendienst hebben ge
werkt: de ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopen
de maand en de daarop volgende 2 maanden, en vervolgens
2 maanden 80%
2 maanden 60%
2 maanden 40%
2 maanden 20%
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d. Indien zij langer dan 3 jaar, doch niet langer dan 5 jaar in ploegendienst hebben gewerkt:
de ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende
maand en de daarop volgende 3 maanden, en vervolgens
3 maanden 80%
3 maanden 60%
3 maanden 40%
3 maanden 20%;

e. Indien zij langer dan 5 jaar in ploegendienst hebben gewerkt: de ploegentoeslag beho
rende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende maand en de daarop volgen
de 4 maanden, en vervolgens
4 maanden 80%
4 maanden 60%
4 maanden 40%
4 maanden 20%.

Voor de toepassing van bovenstaande afbouwregeling wordt de oorspronkelijke ploegentoe
slag resp. het verschil in ploegentoeslag gefixeerd op het geldbedrag ten tijde van de over
plaatsing. 

Artikel 35. Toeslag voor ploegendienst lid 1 en 2 

1. Voor regelmatige arbeid in ploegendienst wordt aan medewerkers ingedeeld in één van de
functiegroepen 1 t/m 10, alsmede aan medewerkers die werken in volcontinudienst en ingedeeld
zijn in functiegroep 11, een toeslag op het salaris gegeven.

Deze toeslag bedraagt per maand voor de:
Volcontinudienst : 30% van het maandsalaris
3-ploegendienst : 20% van het maandsalaris
3-ploegendienst : 18% van het maandsalaris
2-ploegendienst : 13% van het maandsalaris
7-daagse 2-ploegendienst : 21% van het maandsalaris

2. Indien een medewerker niet gedurende een hele maand arbeid in ploegendienst heeft verricht,
wordt een evenredig deel van de in lid 1 genoemde toeslag gekort voor elke volledige dienst gedu
rende welke hij geen arbeid in ploegendienst heeft verricht.
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