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De ondergetekenden,  
 

1. Parenco B.V., hierna te noemen: “Parenco” 
en 

2. FNV Bondgenoten 
CNV Vakmensen 
De Unie 
 
hierna gezamenlijk te noemen “de vakorganisaties” 
 

verklaren hierbij samen het navolgende Sociaal plan te hebben gesloten. 
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Preambule 
 
Parenco is een bedrijf dat zich al meer dan 100 jaar richt op het maken van papier. De 

onderneming zet op jaarbasis ongeveer € 140 miljoen om en beschikt over twee 

papiermachines, de PM1 en de PM2. De PM1 heeft een capaciteit van 265 000 ton per jaar 

en wordt ingezet voor de productie van zogenoemd SC-B papier, geschikt voor magazines 

en reclamefolders. Met de andere machine, de PM2, maakte Parenco tot 2009 

krantenpapier. Deze machine is momenteel buiten gebruik. Er werken ruim 240 

medewerkers bij Parenco.  

 

Parenco is verkocht door Norske Skog aan H2 Equity Partners, een Nederlandse 

investeringsmaatschappij. (Verder te noemen: H2) Ook de wereldwijde oud papier 

activiteiten van Reparco zijn aan H2 verkocht. H2 is een onafhankelijke private equity partij 

opgericht in 1991 met kantoren in Amsterdam, München en Londen. 

H2 richt zich op turnaround en groei investeringen in middelgrote bedrijven in de Benelux, 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De aandelen in Parenco zijn nu in handen van enig 

aandeelhouder Reparenco Holding B.V. 

 

Parenco is voornemens haar organisatieopzet te wijzigen, nu enerzijds de verkoop van 

Parenco door Norske Skog aan H2 Equity Partners een feit is geworden en de 

organisatiestructuur van Parenco moet worden aangepast aan haar zelfstandigheid en 

anderzijds een evidente noodzaak bestaat om te komen tot een meer doelmatige en 

kosteneffectieve organisatie.  

 

De verzelfstandiging van Parenco betekent ondermeer dat Parenco haar eigen 

verkooporganisatie en haar eigen IT organisatie moet hebben. Tevens heeft deze 

verzelfstandiging gevolgen voor de afdeling Financiën. Tegelijkertijd heeft Parenco aandacht 

besteed aan de doelmatigheid van haar organisatie en het geheel van haar 

organisatiekosten. De loskoppeling van Norske Skog vraagt logischerwijze de invulling van 

een aantal nieuwe functies, resp. een andere invulling van een aantal bestaande functies, 

maar tegelijkertijd geldt de voortdurende uitdaging om concurrerend en effectief te zijn en te 

blijven.  

 

 
Dit Sociaal plan zal worden aangemeld als cao. 



 

 5

Artikel 1 Definities 
 
Afspiegelingsbeginsel De regel voor het bepalen van de ontslagvolgorde 

volgens (thans) artikel 4:2 lid 1 van het Ontslagbesluit en 
hoofdstuk 10 van de Beleidsregels ontslagtaak UWV. 
Indien sprake is van het vervallen van (een categorie) 
uitwisselbare functie(s) wordt niet aan het 
afspiegelingsbeginsel toegekomen. Het personeel van de 
categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf 
leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 
35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 
jaar en ouder. De verdeling van de ontslagen over de 
leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de 
leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare 
functies voor en na de inkrimping verhoudingsgewijs 
zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke 
leeftijdsgroep de werknemer met het kortste 
dienstverband boventallig verklaard. De peildatum van de 
afspiegeling is bepalend voor de indeling van de 
leeftijdsgroepen. De peildatum betreft hier de indiening 
van de adviesaanvraag op 21 mei 2013. 

  
 Indien werkgever aannemelijk maakt dat een werknemer 

over zodanige bijzondere kennis of bekwaamheden 
beschikt, dat zijn ontslag voor het functioneren van de 
onderneming te bezwaarlijk zou zijn, kan deze werknemer 
bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel buiten 
beschouwing worden gelaten. 

 
Boventalligheid Van boventalligheid is sprake wanneer een functie / 

arbeidsplaats naar het oordeel van werkgever geheel of 
gedeeltelijk komt te vervallen wegens 
bedrijfseconomische redenen waarvoor de OR om advies 
is gevraagd als omschreven in dit Sociaal plan. Van de 
boventalligheid en de datum van boventalligheid wordt 
door werkgever mondeling en schriftelijk mededeling 
gedaan aan de werknemer. 

 
Bruto maandinkomen Het op de einddatum van de arbeidsovereenkomst 

geldende bruto maandsalaris, inclusief vakantietoeslag, 
ploegentoeslag, 13e maand, consignatietoeslag, 
reservetoeslag alsmede de persoonlijke toeslagen, als 
bedoeld in cao artikel 14 lid 5 onder b en artikel 15 lid 5 
onder c en j. 

 
Cao De binnen de onderneming van werkgever geldende 

collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
Dienstjaren De onafgebroken volledig gewerkte jaren die de 

werknemer in dienst is bij werkgever of diens 
rechtsvoorganger(s) waarbij een periode van zes 
maanden en een dag of meer wordt beschouwd als een 
volledig dienstjaar ten behoeve van de berekening van de 
beëindigingsvergoeding ex artikel 8. 
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Diensttijd  De onafgebroken volledig gewerkte jaren die de 
werknemer in dienst is bij werkgever of diens 
rechtsvoorganger(s) per de datum van boventalligheid. 
De periode dat de werknemer direct voorafgaand aan het 
dienstverband op basis van een uitzendovereenkomst 
voor werkgever werkzaam is geweest wordt bij de 
diensttijd opgeteld, mits de werknemer dit schriftelijk kan 
onderbouwen. 

 
Einddatum De datum waarop het dienstverband tussen werkgever en 

werknemer eindigt. 
 
Gewijzigde functie De functie van de werknemer wijzigt en die wijziging is 

zodanig ingrijpend dat niet meer gesproken kan worden 
van dezelfde (uitwisselbare) functie, maar van een 
nieuwe functie die niet uitwisselbaar is met de oude 
functie waardoor de oude functie vervalt.  Er is sprake 
van een nieuwe (niet uitwisselbare) functie als minimaal 
70% van de taken en werkzaamheden van de oude 
functie niet terug keert in de nieuwe functie.    

 
Leeftijd De leeftijd die de werknemer heeft op de einddatum van 

de arbeidsovereenkomst.  
 
Passende functie Een functie (a) waarvoor de werknemer geschikt is op 

basis van opleiding, ervaring, kennis en competenties, 
dan wel waarvoor de werknemer binnen 6 maanden 
daarvoor geschikt te maken is en inzetbaar zal zijn naar 
het oordeel van werkgever; en (b) die een gelijk 
functieniveau heeft of maximaal  één functieniveau hoger 
is  ten opzichte van het functieniveau van de laatst 
vervulde functie. 

 
Uitwisselbare functie Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-

inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste 
competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning 
gelijkwaardig zijn. De factoren voor de vaststelling van de 
uitwisselbaarheid van functies worden in onderlinge 
samenhang beoordeeld.  
 

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

 
Vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. 
 
Werkgever  Parenco B.V., gevestigd te Renkum. 
 
Werknemer Iedere persoon die op basis van een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst is bij 
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werkgever en valt onder de werkingssfeer van dit Sociaal 
plan. 

 
Overige begrippen: voor zover begrippen / definities niet in dit artikel of Sociaal plan zijn 
gedefinieerd, geldende definities in de cao. 
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Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur 
 
 
2.1. Werkingssfeer 
 
Dit Sociaal plan is van toepassing op alle werknemers die een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met werkgever hebben en met wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd 
omdat de arbeidsplaats komt te vervallen als direct gevolg van de organisatiewijziging zoals 
beschreven in de adviesaanvraag van 21 mei 2013. Het Sociaal plan is niet van toepassing op 
de werknemers met wie om andere redenen dan deze organisatiewijziging de 
arbeidsovereenkomst eindigt.  
 
2.2.  Werkingsduur 
 
Het Sociaal plan geldt vanaf datum ondertekening tot en met 30 juni 2015 zonder dat 
opzegging is vereist. Voor de paragrafen 7 en 8 van dit Sociaal plan geldt een looptijd tot 1 
januari 2014 zonder dat opzegging is vereist.  
Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit Sociaal plan blijven van kracht, ook nadat de 
werkingsduur van het Sociaal plan is verstreken. Nawerking van dit Sociaal plan is 
uitgesloten. Na 30 juni 2015 kunnen er geen aanspraken meer ontstaan op de voorzieningen 
uit het Sociaal plan. Na 1 januari 2014 kunnen er geen aanspraken ontstaan op de 
voorzieningen genoemd in de paragrafen 7 en 8 van dit Sociaal plan.    
 
2.3.  Wijziging 
 
Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving of een 
wijziging van de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zullen partijen in overleg treden 
over wijziging van dit Sociaal plan. 
 
 
 
Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden 
 
 
3.1. Informatieverstrekking door werknemer 
 
De werknemer, op wie dit Sociaal plan van toepassing is, verplicht zich aan werkgever alle 
ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid te verstrekken die voor een 
juiste toepassing van dit Sociaal plan noodzakelijk zijn.  
Het bovenstaande is eveneens van toepassing indien de werknemer niet of in onvoldoende 
mate voldoet aan de verplichtingen om medewerking te verlenen aan de 
herplaatsingsinspanningen, respectievelijk het actief zoeken naar ander werk.. 
 
3.2. Fiscale afwikkeling 
Alle in het Sociaal plan genoemde vergoedingen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – 
bruto vergoedingen. Werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen 
worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier 
niet tegen verzet en voor zover dat geen extra kosten voor de werkgever  veroorzaakt. 
Voorts dient de werknemer  bij een bruto betaling  aan de werkgever de daarvoor benodigde 
fiscale vrijwaringen te verstrekken. Het betreft hier onder andere  een verklaring van de 
belastingdienst waaruit volgt dat het bedrag bruto (derhalve zonder inhoudingen) kan worden 
overgemaakt op het door de werknemer opgegeven rekeningnummer. 
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Artikel 4 Hardheidsclausule 
 
Als toepassing van het Sociaal plan in een individueel geval zou leiden tot een onbillijke 
situatie, kan werkgever van het Sociaal plan afwijken ten gunste van de werknemer. In die 
gevallen waarin het Sociaal plan niet voorziet, zal werkgever handelen in de geest van het 
Sociaal plan. De begeleidingscommissie wordt door de werkgever geïnformeerd over 
eventuele afwijkingen op basis van de hardheidsclausule. 
 
 
 
Artikel 5 Boventalligheid 
 
 
5.1. Vaststelling boventalligheid 
 
Bij het vaststellen van boventalligheid van de werknemer kunnen de volgende situaties zich 
voordoen: 
- de (uitwisselbare) functie van de werknemer vervalt geheel; 
- de (uitwisselbare) functie van de werknemer blijft bestaan, maar het aantal plaatsen in 

die (uitwisselbare) functie vermindert als gevolg van wijzigingen in de organisatie dan 
wel het inkrimpen van activiteiten. Op grond van het afspiegelingsbeginsel komt de 
werknemer voor ontslag in aanmerking.; 

- de (uitwisselbare) functie van de werknemer wijzigt en die wijziging is zodanig 
ingrijpend dat niet meer gesproken kan worden van dezelfde (uitwisselbare) functie, 
maar van een nieuwe functie die niet uitwisselbaar is met de oude functie waardoor de 
oude functie vervalt. Er is sprake van een nieuwe (niet uitwisselbare) functie als 
minimaal 70% van de taken en werkzaamheden van de oude functie niet terug keert in 
de nieuwe functie.    

  
5.2. Aanzegging boventalligheid 
 
Indien een werknemer boventallig wordt verklaard, zal de werkgever dit zo spoedig mogelijk 
in een persoonlijk gesprek meedelen. De onderneming zal deze mededeling direct schriftelijk 
aan de werknemer bevestigen. De werknemer wordt formeel als boventallige aangemerkt 
vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging van het gesprek dat zijn functie komt te 
vervallen (het aanzeggingsgesprek). Voor eventuele mentale opvang voor de werknemer zijn 
afspraken gemaakt met het BOT team en de Arbodienst. 
 
5.3. Vrijstelling van werkzaamheden 
 
De boventallige werknemer, die niet in het persoonlijk gesprek zoals vermeld in artikel 5.2  
een andere passende functie wordt aangeboden, zal door de onderneming direct tot het 
verrichten van werkzaamheden worden vrijgesteld. De tijdens de periode van vrijstelling van 
werkzaamheden opgebouwde ATV-rechten worden geacht te zijn opgenomen bij het einde 
van de arbeidsovereenkomst. De boventallige werknemer ontvangt gedurende de periode 
van vrijstelling zijn bruto maandinkomen. 
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Artikel 6 Van werk naar werk 
 
Werkgever streeft er primair naar om de boventallige werknemer van werk naar werk te 
begeleiden. Werkgever gaat er vanuit dat werknemers dan ook bereid zijn hun volledige 
medewerking te verlenen aan zowel interne als externe herplaatsing.  
 
 
6.1. Inspanningsverplichting werkgever 
 
Werkgever zal zich inspannen om voor de boventallige werknemer werk te vinden in een 
passende functie binnen Parenco. Daarbij zal de boventallige werknemer voorrang krijgen 
ten opzichte van interne en externe kandidaten. Indien er meer boventallige werknemers zijn 
voor dezelfde functie(s), zal selectie plaatsvinden op basis van anciënniteit.  
Voor het vaststellen of 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, 

dan wel binnen zes maanden daarvoor geschikt te maken en inzetbaar te zijn e.a. naar 
gemotiveerd oordeel van werkgever en; 

‐ hetzelfde functieniveau dan wel één functieniveau hoger ten opzichte van het 
functieniveau van de laatst vervulde functie.  

 
Indien door werknemer een functie wordt aanvaard die is ingedeeld in een lagere salaris 
schaal, dan is artikel 14.5 van de cao (met looptijd 1 januari 2013 t/m 31 december 2015) 
van toepassing.  
 
6.2. Aanbod en  weigering passende functie 
 
Een aanbod voor een passende functie wordt mondeling tijdens het aanzeggingsgesprek 
gedaan en schriftelijk aan de werknemer bevestigd. De werknemer dient binnen 5 
werkdagen na dagtekening van dat schriftelijk aanbod de passende functie al dan niet 
schriftelijk te accepteren. 
 
De werknemer treedt na ten hoogste vijf werkdagen in overleg met de werkgever indien hij 
niet akkoord gaat met het aanbod van een passende functie. Indien dit niet leidt tot 
overeenstemming kan de werknemer schriftelijk bezwaar indienen tegen het aanbod van een 
passende functie bij de begeleidingscommissie. Na het schriftelijk advies van de 
begeleidingscommissie zal de werkgever de werknemer schriftelijk meedelen of het aanbod 
al dan niet wordt gehandhaafd. Wordt het aanbod voor de passende functie door de 
werkgever gehandhaafd, dan heeft de werknemer vijf werkdagen om op het aanbod te 
reageren. Indien de werkgever het eerdere aanbod voor een passende functie intrekt, 
herleeft de situatie alsof de betreffende functie niet is aangeboden. 
 
Indien de werknemer een aanbod voor een passende functie, zoals hierboven bedoeld, ook 
in tweede instantie schriftelijk weigert, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de 
werkgever een redelijke grond aanwezig is, wordt hij uitgesloten van de verdere toepassing 
van de voorziening uit dit Sociaal plan. De werkgever zal overgaan tot beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. 
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6.3. Vacatures 
 
Indien er vacatures ontstaan tijdens de looptijd van dit Sociaal plan, dan zullen deze op de 
mededelingenborden en intranet bekend worden gemaakt. Alle boventallige werknemers, die 
aangegeven hebben geïnformeerd te willen worden, zullen schriftelijk in kennis worden 
gesteld van alle vacatures. Bij gebleken geschiktheid zullen deze werknemers als eerste in 
aanmerking komen voor een vacature. 
 
6.4. Maximaliseren herplaatsingsmogelijkheden 

 
Teneinde het aantal herplaatsingsmogelijkheden te maximaliseren zal, indien als gevolg van 
natuurlijk verloop arbeidsplaatsen vrijvallen, worden vastgesteld of herbezetting noodzakelijk 
is. In geval van noodzakelijke herbezetting zal dit zoveel mogelijk vanuit intern geschieden. 
 
6.5. Outplacement 
 
De werkgever biedt elke boventallige medewerker outplacement/externe bemiddeling aan. 
De werknemer heeft de keuze hiervan wel of niet gebruik te maken.  
In het geval de werknemer hiervoor wel kiest, krijgt hij ondersteuning via een door cao 
partijen aan te stellen extern bureau voor bemiddeling en outplacement.  
Er zullen 3 bureaus door partijen worden aangezocht een offerte uit te brengen, waaruit in 
gezamenlijkheid door cao partijen een keuze zal worden gemaakt.  
 
 
 
Artikel 7 Ontslagprocedure 
 
 
7.1. Procedure beëindigen arbeidsovereenkomst 
 
Indien de werknemer boventallig is en interne herplaatsing niet mogelijk is of om gegronde 
redenen is geweigerd door de werknemer, dan zal werkgever de arbeidsovereenkomst met 
de boventallige werknemer beëindigen. Het heeft de voorkeur van werkgever de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, middels een vaststellingsovereenkomst te 
beëindigen. De werknemer zal een beëindigingsvoorstel ontvangen van werkgever, met 
onder meer de voorwaarden als hierna beschreven.  
 
In voorkomende gevallen en/of indien de werknemer niet instemt met een beëindiging met 
wederzijds goedvinden, zal werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst 
te ontbinden dan wel het UWV om toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst te 
mogen opzeggen. 
 
Mocht zich tijdens de opzegtermijn alsnog een passende functie voordoen welke leidt tot een 
plaatsing, zullen reeds gemaakte afspraken komen te vervallen.  

 
7.2. Opzegtermijn bij beëindiging arbeidsovereenkomst 
 
In afwijking van artikel 7:672 lid BW alsmede hetgeen voortvloeit uit de individuele 
arbeidsovereenkomst (inclusief de cao), bedraagt de opzegtermijn bij de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst in het kader van dit Sociaal plan voor zowel werkgever als werknemer 
1 maand.  
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Artikel 8 Voorzieningen bij ontslag 
 
 
8.1. Beëindigingsregeling  
 
De beëindigingsregeling die werkgever de boventallige werknemer zal aanbieden, zal in 
ieder geval de volgende elementen bevatten: 
a. Einddatum 
b. Beëindigingsvergoeding 
Ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een boventallig verklaarde 
werknemer op wie (i) dit Sociaal plan van toepassing is en(ii) geen andere passende functie 
is, wordt aan de werknemer een beëindigingsvergoeding aangeboden. De vergoeding wordt 
berekend aan de hand van de Kantonrechtersformule zoals die is vastgelegd in de 
Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters. In beginsel heeft de werknemer recht op 
een eenmalige beëindigingsvergoeding, deze uitkering wordt op basis van het onder artikel 
8.3 bepaalde en uitsluitend om reden van liquiditeitsbeslag, gedurende twee jaren en in acht 
termijnen gespreid uitbetaald. 
 

Bij de berekening van de vergoeding zal worden uitgegaan van het aantal gewogen 
dienstjaren (A) vermenigvuldigd met de beloning (B) en vermenigvuldigd met een 
correctiefactor (C). 

(A) 
De dienstjaren worden als volgt gewogen (waarbij in het kader van de afronding geldt dat 
een periode van een half jaar en één dag telt als een heel dienstjaar): 

- dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot het bereiken van de leeftijd van 35 tellen 
voor 0,5; 

- dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 35 en 45 tellen voor 1; 
- dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd van 45 en 55 tellen voor 1,5; 
- dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar 

tellen voor 2. 
 
(B)   
De beloning betreft hier het bruto maandinkomen. Niet tot de beloning wordt gerekend het 
werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de 
werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie en incidentele niet overeengekomen 
looncomponenten.  
 
(C)  
De correctiefactor wordt in het kader van dit Sociaal plan vastgesteld op 1.  
 
8.2 Maximale vergoeding 
 
De beëindigingsvergoeding zal niet hoger zijn dan de redelijkerwijs te verwachten 
inkomstenderving tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De inkomstenderving is daarbij 
gedefinieerd als het verschil tussen de som van de bruto salarissen, inclusief vakantietoeslag 
(100%) vanaf de einddatum tot de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd 
bereikt, en de te verwachten inkomsten van de werknemer na de einddatum tot de dag 
waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De dertiende maand,  
pensioenpremies en dergelijke, worden niet bij de berekening van de inkomstenderving 
betrokken.  
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Ten aanzien van de verwachte inkomsten wordt daarbij uitgegaan van het volgende: 
- De werknemer ontvangt 75% gedurende de eerste 2 maanden en vervolgens 70% van 

het voor hem geldende bruto uitkeringsdagloon gedurende de periode waarin recht 
bestaat (of zou hebben bestaan) op de loongerelateerde uitkering krachtens de WW. 

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

 
8.3 Periodieke uitbetaling beëindigingsvergoeding 
 
De beëindigingsvergoeding ten bedrage van de correctiefactor 1 wordt in 8 (acht) gelijke 
kwartaaltermijnen uitgekeerd aan de werknemer, te beginnen in de eerste maand nadat het 
dienstverband conform de overige bepalingen van dit Sociaal plan met werknemer is geëindigd. 
De totale periode van uitbetaling wordt daarmee gesteld op 2 jaar.  
 
De periodieke uitkering is niet gekoppeld aan en onafhankelijk van:  

- de periode dat werknemer gebruik maakt van de Werkloosheidswet of 
- de aanvaarding van een nieuw dienstverband bij een andere werkgever. 

 
De uitkeringsperiode van 2 jaar wordt bekort indien werknemer na afloop van de WW-periode 
gebruik gaat maken van de /Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers 
(IOAW) of valt onder de bepalingen van de Bijstandswet. In deze situatie worden de gelijke 
kwartaaltermijnen beëindigd in de laatste maand waarin werknemer de WW-uitkering ontvangt 
en zal het restant bedrag van de vergoeding in één keer worden uitbetaald.  
Mocht werknemer gedurende de periode van periodieke betalingen komen te overlijden, dan 
wordt het resterende gedeelte van deze vergoeding in één keer uitgekeerd aan de 
nabestaanden. E.e.a. op basis van de geldende wettelijke en fiscale bepalingen.  

 
 
 
Artikel 9 Overige financiële regelingen 

 
 
9.1. Remplacantenregeling 

 
De remplaçantenregeling houdt in dat een medewerker, na de vaststelling van boventalligheid 
van een collega in een uitwisselbare functie, aangeeft zijn/haar dienstverband te willen 
beëindigen zodat de boventallige medewerker in dienst kan blijven. Het dienstverband zal dan 
zonder opzegtermijn met wederzijds goedvinden worden beëindigd. In dit geval wordt de 
ontslagvergoeding van de remplaçant vastgesteld conform artikel 8.1,8.2 en worden uitgevoerd 
conform het gestelde in artikel 8.3.  
De financiële tegemoetkoming voor de remplaçant behelst een correctiefactor van 0,5.   
Voorwaarden hierbij zijn dat (i) de remplaçant door zijn/haar vertrek zijn/haar baan vrijmaakt 
voor herplaatsing van een boventallige collega, dat (ii)  niet wordt afgeweken van het 
afspiegelingsbeginsel in die zin dat de remplaçant valt binnen dezelfde leeftijdscohorte als de 
boventallige werknemer en dat (iii) de Directie van Parenco goedkeuring hieraan heeft gegeven.  
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9.2. Pensioenverzekering 
 
Per de einddatum van de arbeidsovereenkomst eindigt de deelname van de werknemer aan de 
pensioenregeling. De werknemer ontvangt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een 
premievrije polis overeenkomstig de bepalingen van het voor de werknemer geldende 
pensioenreglement van werkgever.   
 
9.3. Niet gevierd dienstjubileum 
 
Dienstjubilea die vallen binnen een jaar na de laatste dag van de arbeidsovereenkomst zullen 
worden gehonoreerd ook indien de arbeidsovereenkomst in het kader van dit Sociaal plan is 
beëindigd. Bij een dienstjubileum wordt de gebruikelijke uitkering gedaan, waarbij rekening zal 
worden gehouden met hetgeen voor de loonheffing eventueel niet als loon behoeft te worden 
aangemerkt. De uitkering zal geschieden op het moment dat de arbeidsovereenkomst is 
geëindigd.  
 
9.4. Studie-afspraken 
 
In geval van studie-afspraken die gemaakt zijn voor de inwerkingtreding van dit Sociaal plan zal 
de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen de betreffende studie te voltooien. 
Eventuele individueel overeengekomen studiekostenregelingen en terugbetalingsregelingen 
worden per datum beëindiging dienstverband kwijtgescholden.   
 
9.5. Leningen en fietsplan 
 
De afspraken ten aanzien van de terugbetaling van rente en aflossing van een bij de  
werkgever afgesloten lening of aflosschema in zake fietsplan zullen in onderling overleg tussen  
werkgever en werknemer gemaakt worden. Fiscale regelgeving zal bij de afhandeling moeten  
worden gerespecteerd. 
 
9.6.  Collectieve verzekeringen 
 
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de deelname aan eventuele collectieve 
verzekeringen bij de eerst volgende expiratiedatum van de betreffende verzekering. 
 
9.7. Collectieve bonusregeling 
 
Aanspraken op de collectieve bonusregeling worden, voor zover van toepassing, uitbetaald 
conform cao artikel 29 en hetgeen in de arbeidsovereenkomst staat bepaald. 
 
9.8. Concurrentiebeding 
 
Voor boventallige werknemers vervalt, voor zover van toepassing, hun concurrentiebeding.  
 
9.9. Eigendommen 
 
Werknemers die zaken van werkgever in bruikleen hebben gekregen of andere zaken in hun 
bezit hebben die eigendom zijn van werkgever, zoals laptops, mobiele telefoons,  
(lease-)auto’s ed., dienen deze uiterlijk op de werkdag voor de einddatum in goede staat in 
te leveren bij de werkgever.  
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9.10  Eindafrekening 
 

Per de einddatum zal een eindafrekening van het dienstverband volgen, waarbij binnen een 
maand na de einddatum de vakantietoeslag en de dertiende maand pro rata aan de 
werknemer worden uitbetaald op het bij werkgever bekende bankrekening van de  
werknemer. 

 
De eindafrekening bevat tevens een terugbetaling (inclusief rente) door werkgever van de  
dertiende maand over 2012, welke als achtergestelde geldlening door werknemer aan 
werkgever is verstrekt. Een en ander conform artikel 23.3 en het direct daaropvolgende 
artikel ’24.3’ –abusievelijk verkeerd genummerd in de cao- van de cao met als looptijd 1 
januari 2013 t/m 31 december 2015 
 
9.11 Bijdrage in kosten juridische/fiscale bijstand 
 
De boventallige werknemer komt in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van juridische 
en/of fiscale bijstand. De bijdrage aan de kosten bedraagt maximaal EUR 750 per genoemde 
dienstverlening (totaal EUR 1.500) exclusief BTW, indien hij/zij een factuur daarvoor aan 
werkgever overlegt. 
  
9.12 Bijdrage in de vakbondscontributie 
 
Werkgever is bereid aan de vakorganisaties voor iedere vakbondslid waarmee het 
dienstverband wordt beëindigd een eenmalige bijdrage te voldoen ter hoogte van de 
contributie voor een jaar (per individuele werknemer). De vakorganisaties sturen hiertoe een 
factuur aan de werkgever. 
 
 
 
Artikel 10 Begeleidingscommissie 
 
 
10.1.  Doelstelling 
 
De begeleidingscommissie is ingesteld om toe te zien op een juiste uitvoering van het 
Sociaal plan. Niet aan de begeleidingscommissie kunnen worden voorgelegd: 
- De mededeling dat de arbeidsplaats komt te vervallen; 
- De mededeling dat een andere passende functie wordt aangeboden; 
- Het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf; 
- Het indienen van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. 
 
10.2. Werkwijze 
 
De begeleidingscommissie komt zo spoedig mogelijk bijeen nadat de werknemer, dan wel de 
werkgever schriftelijk verzoek heeft gedaan om een uitspraak. De begeleidingscommissie 
bepaalt haar eigen werkwijze. 
 
De begeleidingscommissie brengt schriftelijk advies uit aan de directeur. 
 
Adviezen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk aan 
betrokkenen worden meegedeeld. 
 
 



 

 16

10.3. Samenstelling 
 
De begeleidingscommissie bestaat uit twee door de werkgever aangewezen leden, van wie 
één tevens als voorzitter optreedt, alsmede twee leden die door de vakbonden worden 
aangewezen.  
 
10.4. Advies 
 
De beslissing van de commissie geldt als zwaarwegend advies aan de werkgever waarvan 
deze alleen op zwaarwegende gronden kan afwijken. Indien werkgever besluit tot afwijking 
van het advies van de commissie zal hij zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd ter kennis 
aan de betrokken werknemer brengen. De commissie ontvangt hiervan een afschrift. 
Indien sprake is van een unaniem advies zal de werkgever het advies van de 
begeleidingscommissie overnemen mits juridisch uitvoerbaar. 
 
10.5. Geheimhouding 
 
De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle particuliere 
en zakelijke gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen.  
 
De begeleidingscommissie beëindigt haar werkzaamheden op de einddatum van dit Sociaal 
plan. 
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