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Inleiding
De ondergetekenden:
Damen Shiprepair Vlissingen B.V., gevestigd te Ritthemsestraat 500, 4389 PA Vlissingen-Oost;
Nader te noemen Werkgever
en
De vereniging FNV, gevestigd te Amsterdam
De vereniging CNV Vakmensen.nl, gevestigd te Utrecht
De vereniging De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg
De vereniging RMU Werknemers, gevestigd te Veenendaal
Nader te noemen de Vakverenigingen
Overwegende dat:
-

-

-

Werkgever is voornemens haar organisatie aan te passen vanwege bedrijfseconomische
omstandigheden, waardoor arbeidsplaatsen komen te vervallen (“Voorgenomen Besluit”).
De ondernemingsraad is op 22 februari 2017 conform artikel 25 Wet op de
Ondernemingsraden om advies gevraagd met betrekking tot dit Voorgenomen Besluit en
heeft op 31 mei 2017 positief advies gegeven over het Voorgenomen Besluit. De
Vakverenigingen zijn geraadpleegd in overeenstemming met de cao Metalektro en de Wet
Melding Collectief Ontslag. Door Werkgever is een melding gedaan op grond van de Wet
Melding Collectief Ontslag. Op 21 maart 2017 heeft het UWV bevestigd dat deze meldingen
compleet zijn;
Dit Sociaal Plan is bedoeld om eventuele nadelige gevolgen van deze herstructurering en
de eventuele reorganisaties, die aangekondigd worden binnen de termijn van dit Sociaal
Plan (de Reorganisatie), in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en
arbeidsvoorwaarden, zoveel mogelijk te beperken;
Uitgangspunt van het Sociaal Plan is het voorkomen van gedwongen ontslagen en
begeleiding van werk naar werk. Om deze doelstelling te kunnen realiseren wordt zowel
van Werkgever als van de werknemers flexibiliteit en veranderingsbereidheid verwacht.

Verklaren de navolgende overeenkomst te hebben gesloten:
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1.

Algemene bepalingen

1.1

Definities Sociaal Plan

Aanzegging

De mondelinge mededeling gevolgd door een schriftelijke
bevestiging aan de Boventallige werknemer dat zijn arbeidsplaats
in verband met de Reorganisatie komt te vervallen en dat hij
boventallig wordt per een bepaalde datum.

AOW-gerechtigde leeftijd

De datum waarop een werknemer conform (www.svb.nl) in
aanmerking komt voor een AOW-uitkering op moment van
Aanzegging.

Beëindigingsdatum

De datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen de
Boventallige werknemer en Werkgever tot een einde komt.

Beëindigingsvergoeding

De ontslagvergoeding als bedoeld in artikel 4.1 en 4.2 van dit
Sociaal Plan.

Beëindigingsovereenkomst

Een door Werkgever met de Boventallige werknemer
overeengekomen vaststellingsovereenkomst waardoor de
arbeidsovereenkomst middels wederzijds goedvinden eindigt.

Boventallige werknemer

De Werknemer van wie de arbeidsplaats als gevolg van de
Reorganisatie komt te vervallen en in verband daarmee een
Aanzegging heeft ontvangen.

Boventalligheidsdatum

De datum waartegen de Boventallige werknemer in een aan hem
aangereikte aanzeggingsbrief boventallig wordt verklaard.

Bruto maandsalaris

Het kale bruto maandsalaris te vermeerderen met 8%
vakantietoeslag en de overige pensioengevende bestanddelen.

Cao

De geldende cao Metalektro.

Dienstjaren

Alle aaneengesloten dienstjaren bij Damen en haar
rechtsvoorgangers.

Groep

De groep van ondernemingen waartoe Werkgever behoort, het
Damen concern.

Paraaf Vakverenigingen

Paraaf Damen Shiprepair Vlissingen B.V.

5

Passende functie

Een beschikbare functie in de zin van de Ontslagregeling
(artikel 9), die voldoende aansluit bij het functieprofiel van de
functie die werknemer had ten tijde van de Reorganisatie en
waarbij de functie-indeling maximaal één schaal hoger of lager is.
De maximale reistijd is 1 uur, enkele reis.

Peildatum

De Peildatum voor de afspiegeling is 16 mei 2017.

Personeelshandboek

De binnen Werkgever geldende regelingen en voorwaarden zoals
vastgelegd in het Personeelshandboek.

Reorganisatie

De door te voeren wijzigingen in de organisatie van Werkgever op
basis van een adviesaanvraag waarbij werknemers boventallig
raken. Bedoeld worden: alle reorganisaties die binnen de looptijd
van dit Sociaal Plan worden aangekondigd.

Transitievergoeding

De eenmalige bruto Transitievergoeding ex artikel 7:673 e.v. BW.

UWV

Het UWV WERKbedrijf dat ex artikel 7:671a lid 1 BW juncto artikel
7:669 lid 3 sub a BW bevoegd is tot het verlenen van toestemming
aan Werkgever tot opzegging van de arbeidsovereenkomst met
de Boventallige werknemer.

Vakverenigingen

FNV, CNV Vakmensen.nl, De Unie, RMU Werknemers.

Werkgever

Damen Shiprepair Vlissingen B.V.

Werknemer

Werknemer in dienst van Werkgever. Bij iedere verwijzing in dit
Sociaal Plan naar Werknemer en naar hij/zijn wordt uiteraard ook
werkneemster en zij/haar bedoeld.
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1.2

Looptijd, werkingssfeer en wijzigingen

Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 juli 2017 en heeft een looptijd tot 1 juli 2019 en eindigt
van rechtswege zonder dat voorafgaande opzegging nodig is. Rechten en plichten
voortvloeiende uit de toepassing van dit Sociaal Plan die te maken hebben met de uitloop van
termijnen en afhandeling van de in gang gezette procedures blijven van kracht voor de
Boventallige werknemer ten aanzien van wie dit Sociaal Plan tijdens de looptijd van toepassing
was, ook nadat de looptijd is verstreken. Dit Sociaal Plan heeft geen nawerking.
Het Sociaal Plan is binnen de werkingssfeer van de cao Metalektro uitsluitend van toepassing
op de Werknemers van Werkgever die op datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan in
dienst zijn van Werkgever en die als gevolg van de Reorganisatie vallen onder de werkingssfeer.
Het Sociaal Plan is – in afwijking van het bepaalde in artikel 1.2.2 – niet van toepassing op:
 Werknemers die zelf hun arbeidsovereenkomst opzeggen;
 Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt om andere redenen dan
beëindiging door Werkgever wegens de Reorganisatie;
 Werknemers die uit dienst treden wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd;
 Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die eindigt vanwege het
verstrijken van de overeengekomen duur;
 Medewerkers die niet in dienst zijn van Werkgever, zoals uitzendkrachten,
gedetacheerden, opdrachtnemers (zzp’er) en stagiaires.
Wijzigingen van het Sociaal Plan zijn uitsluitend mogelijk en geldig indien de Werkgever en de
Vakverenigingen hiermee schriftelijk hebben ingestemd.

1.3 Begeleidingscommissie
Er zal een Begeleidingscommissie worden ingesteld die tot taak heeft de Werkgever op diens
verzoek of op verzoek van de Werknemer te adviseren met betrekking tot de toepassing van
het Sociaal Plan. De taken en bevoegdheden van de Begeleidingscommissie zijn uitgewerkt in
een reglement dat is opgenomen in Bijlage I (‘Reglement Begeleidingscommissie’) van het
Sociaal Plan.
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2. Boventalligheid
2.1

Aanzegging boventalligheid

Zodra Werkgever tot uitvoering van de Reorganisatie overgaat, zal Werkgever bepalen welke
Werknemers boventallig worden als gevolg van de Reorganisatie. De boventalligheid van de
Werknemer wordt door Werkgever vastgesteld met inachtneming van de geldende wet- en
regelgeving.
Boventallige werknemers worden zo spoedig mogelijk mondeling in kennis gesteld van hun
boventalligheid, waarbij tevens een schriftelijke bevestiging wordt overhandigd (“de
Aanzegging”). Werkgever zal tenminste een periode van vier weken de mogelijkheden tot
herplaatsing binnen de Groep onderzoeken alvorens de Aanzegging te doen. Werknemers als
genoemd in artikel 1.2.3 van dit Sociaal Plan, wiens arbeidsovereenkomst eindigt of wordt
beëindigd door Werkgever op andere gronden dan de Reorganisatie zullen geen Aanzegging
ontvangen. In de Aanzegging zal worden vermeld per welke datum Werknemer boventallig is
(“Boventalligheidsdatum”).
2.2

Beëindigingsovereenkomst

Werkgever zal kort na de Aanzegging een Beëindigingsovereenkomst ter ondertekening
voorleggen aan de Boventallige werknemer, tenzij direct een Passende functie aangeboden kan
worden. In deze Beëindigingsovereenkomst zal een voorstel worden gedaan tot beëindiging van
de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden conform dit Sociaal Plan.
In de Beëindigingsovereenkomst wordt – onder meer – opgenomen dat het initiatief tot
beëindiging bij Werkgever is gelegen, dat er geen sprake is van een dringende reden voor
ontslag, dat de beëindiging geen verband houdt met een opzegverbod en de Boventallige
werknemer geen verwijt treft van de ontstane situatie.
Bij het vaststellen van de datum waarop de Arbeidsovereenkomst krachtens de
Beëindigingsovereenkomst eindigt, zal rekening worden gehouden met de opzegtermijn die
Werkgever ten aanzien van de Boventallige werknemer in acht had moeten nemen, indien
Werkgever de arbeidsovereenkomst zou hebben opgezegd.
De Boventallige werknemer zal na de Aanzegging worden verzocht de
Beëindigingsovereenkomst binnen 10 werkdagen na ontvangst te ondertekenen en aan
Werkgever te retourneren. De Boventallige werknemer heeft het recht de
Beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen daarvan, zonder opgaaf
van redenen te ontbinden door een schriftelijke aan Werkgever gerichte verklaring.
Bij niet tijdige aanvaarding van de Beëindigingsovereenkomst kan Werkgever het UWV
verzoeken aan haar toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst met de Boventallige
werknemer op te zeggen (dan wel de kantonrechter (nadien) verzoeken de
arbeidsovereenkomst van de Boventallige medewerker te ontbinden), zodra gebleken is dat
voor de Boventallige werknemer geen Passende functie vacant is.
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3. Herplaatsing
3.1 Herplaatsingsinspanningen
3.1.1 Mobiliteitsbureau
Werkgever richt een Mobiliteitsbureau op. Alle Boventallige werknemers zullen na de
Aanzegging worden aangemeld bij dit Mobiliteitsbureau, met uitzondering van de Boventallige
werknemers aan wie direct een Passende functie wordt aangeboden.
De activiteiten van het Mobiliteitsbureau zullen worden uitgevoerd door een speciaal daartoe
opgericht team met specialisten op het gebied van herplaatsing. De Boventallige werknemers
krijgen een volledig outplacementtraject van negen maanden aangeboden. Dat wil zeggen dat
van alle diensten, die een outplacementbureau kan aanbieden, de Boventallige werknemers
gebruik kunnen maken. Werkgever gaat akkoord met de diensten die aangeboden worden en
het outplacementbureau levert.
Het outplacementtraject zal onder regie van het outplacementbureau worden uitgevoerd. De
keuze voor de externe partij die het Mobiliteitsbureau zal opzetten en uitvoeren zal na een
voorselectie door Werkgever worden gemaakt na raadpleging van de ondernemingsraad en
overeengekomen worden met de partijen die dit Sociaal Plan afsluiten.
Het Mobiliteitsbureau zal de Boventallige werknemer kort na de Aanzegging uitnodigen voor
een intakegesprek. Iedere Boventallige Werknemer neemt vrijwillig deel aan het
Mobiliteitsbureau. De Boventallige werknemer moet wanneer hij boventallig wordt verklaard
binnen twee weken aangeven of hij gebruik wenst te maken van het Mobiliteitsbureau. Het
Mobiliteitsbureau zal ondersteuning bieden bij jobhunting, het organiseren van een
banenmarkt en het voorleggen van vacatures van derden. Werknemers die de
Beëindigingsovereenkomst reeds hebben getekend blijven ook deze ondersteuning van het
Mobiliteitsbureau ontvangen.
Alle vacatures worden bij het Mobiliteitsbureau aangemeld en toegankelijk gemaakt voor
Boventallige werknemers. Dit overzicht zal door Werkgever voortdurend up-to-date gehouden
worden.
3.1.2 Flexpool
Werkgever en de Groep hebben met de Vakverenigingen afgesproken dat onderzocht wordt of
met een Flexpool het aantal gedwongen ontslagen als gevolg van de Reorganisatie verder
beperkt kan worden. Dit onderzoek is nog gaande. Ingeval deze Flexpool wordt ingericht zullen
Boventallige werknemers met voorrang in aanmerking komen voor de Passende functies die in
de Flexpool ontstaan.
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3.1.3 Tijdelijk extra werk
Indien Werkgever of een van de andere entiteiten binnen de Groep na de Aanzegging maar
voor de Beëindigingsdatum opdrachten ontvangen waarvoor niet voldoende personele
capaciteit aanwezig is en die voor tenminste zes maanden substantieel werkgelegenheid
bieden, is Werkgever verplicht de Boventallige werknemers die als laatste voor de
desbetreffende werkzaamheden boventallig zijn geworden als eerste te benaderen voor deze
werkzaamheden. In dat geval zullen Werkgever en de Boventallige werknemer de
Beëindigingsdatum verschuiven en een nieuwe Beëindigingsovereenkomst overeenkomen.
Bij tijdelijk substantieel extra werk met een duur van tussen de drie en zes maanden kan de
Werkgever dit op vrijwillige basis aanbieden aan Boventallige werknemers op grond van
maatwerkafspraken. In dat geval zullen Werkgever en de Boventallige werknemer de
Beëindigingsdatum verschuiven en een nieuwe Beëindigingsovereenkomst overeenkomen.
3.1.4 Overig
Werkgever zal de ondernemingsraad en Vakverenigingen per kwartaal op hoofdlijnen op de
hoogte houden van het verloop van de inspanningen en resultaten van het Mobiliteitsbureau
alsmede van de ontwikkelingen ten aanzien van de Flexpool.
De ondersteuning door het Mobiliteitsbureau eindigt wanneer de Boventallige medewerker
herplaatst is dan wel na de maximale duur van negen maanden. Voor zover een Boventallige
medewerker onverhoopt in de proeftijd bij een nieuwe werkgever wordt ontslagen, herleeft
het recht op ondersteuning via het Mobiliteitsbureau voor de resterende duur tot aan
maximaal negen maanden ondersteuning.
Voor de Boventallige werknemer die wordt herplaatst in een Passende functie, zijn de
voorzieningen opgenomen in hoofdstuk 4 en 5 niet van toepassing.
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3.2

Aanbod Passende functie

Indien voor een Boventallige werknemer een Passende functie beschikbaar is, wordt deze
functie in beginsel schriftelijk aangeboden aan de Boventallige werknemer. Indien er meerdere
Boventallige werknemers een geschikte kandidaat kunnen zijn voor een beschikbare functie,
dan worden zij in de gelegenheid gesteld schriftelijk te solliciteren. Werkgever zal beoordelen
welke Boventallige werknemer het meest geschikt is voor de nieuwe functie aan de hand van
de functieprofielen, functie-eisen en competenties. Mocht er nog om- en bijscholing
noodzakelijk zijn dan is dit een Passende functie wanneer het een traject is van maximaal zes
maanden.
Indien er meerdere werknemers boventallig zijn verklaard met betrekking tot dezelfde
werkzaamheden bij Werkgever en er in die werkzaamheden na de Boventalligheidsdatum een
vacature ontstaat, zal Werkgever de Boventallige werknemer wiens arbeidsovereenkomst op
grond van de afspiegeling als laatste in aanmerking kwam voor ontslag, als eerste in de
gelegenheid stellen zijn vroegere werkzaamheden te hervatten (“omgekeerde afspiegeling”). In
dat geval wordt geen sollicitatieprocedure gevolgd, maar wordt via omgekeerde afspiegeling de
vacante functie aangeboden aan de Boventallige werknemers.
Voorbeeld:
Na de Aanzeggingen van boventalligheid komt er door vrijwillig vertrek van een lasser of door
extra werk (3.1.3) een vacature voor een lasser bij Werkgever. In dat geval zal Werkgever via
omgekeerde afspiegeling kijken welke lasser als laatste uit de afspiegeling is gekomen en aan
hem zal als eerste de nieuwe vacature worden aangeboden.
Mocht de Passende functie op een andere locatie uitgevoerd worden, worden de extra
reiskosten als volgt vergoed door Werkgever: eerste drie maanden 100%, vervolgens drie
maanden 50% en vervolgens drie maanden 25%.

3.3

Bedenktijd

Als Werkgever de Boventallige werknemer een aanbod doet voor een herplaatsing in een
Passende functie ontvangt de Werknemer een schriftelijke bevestiging van het aanbod met een
omschrijving van de aangeboden functie en de consequenties die voortvloeien uit deze
herplaatsing. De Boventallige werknemer heeft vijf werkdagen bedenktijd om schriftelijk te
bevestigen of hij met het aanbod instemt. Nadien komt het aanbod van Werkgever te vervallen
en kan de Boventallige werknemer hierop geen beroep meer doen.
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3.4

Herplaatsing

Indien een Boventallige werknemer door de Werkgever in een Passende functie wordt
herplaatst, dan zullen de Werkgever en de Boventallige werknemer binnen de eerste maand
van de vervulling van deze functie de voortgang evalueren. Indien tijdens dit tijdvak blijkt dat de
Boventallige werknemer aantoonbaar ongeschikt is voor de functie, dan kan zowel de
Werkgever als de Boventallige werknemer alsnog besluiten te beëindigen met inachtneming
van het bepaalde in hoofdstuk 4 en verder van het Sociaal Plan.

3.5

Herplaatsing in lager gewaardeerde functie

Indien de Boventallige werknemer een Passende functie krijgt bij Werkgever en deze lager is
ingeschaald dan de functie die hij voorafgaand aan de Reorganisatie laatstelijk vervuld
(maximaal één functieniveau lager), dan zal hij worden ingeschaald op het salaris behorende bij
de Passende functie. Wanneer deze inschaling tot gevolg heeft dat de Werknemer een lager
salaris (exclusief toeslagen) ontvangt dan het brutosalaris (exclusief toeslagen) dat hij direct
voorafgaand aan zijn herplaatsing in de Passende functie ontving, dan wordt dit verschil
omgezet in een persoonlijke toeslag. Deze toeslag groeit mee met de collectieve
loonsverhogingen uit de cao.

3.6

Begeleidingscommissie bij discussie over Passende functie

Bij herplaatsing in een Passende functie kan de Boventallige werknemer geen rechten ontlenen
aan het bepaalde in hoofdstuk 4 en verder van het Sociaal Plan.
Indien de Boventallige werknemer stelt dat het aanbod van een functie niet passend is, zal de
Begeleidingscommissie door Werkgever worden verzocht het aanbod van een Passende functie
te beoordelen. In geval dat de Begeleidingscommissie unaniem van oordeel is dat een aanbod
van een functie niet passend is, zal Werkgever dit oordeel in haar besluit overnemen. In dat
geval kan de Boventallige werknemer onverkort aanspraak maken op de regelingen zoals
vastgelegd in dit Sociaal Plan.
Indien de Begeleidingscommissie unaniem van oordeel is dat een aanbod van een functie voor
de Boventallige werknemer passend is, heeft de Boventallige werknemer vanaf de datum van
het oordeel vijf werkdagen bedenktijd om het aanbod alsnog te accepteren. Indien hij volhardt
in de weigering dan kan de Boventallige werknemer geen rechten ontlenen aan het Sociaal
Plan.
Indien het oordeel van de Begeleidingscommissie niet unaniem is, besluit de Werkgever met
schriftelijke motivering aan de Boventallige werknemer. De Boventallige werknemer heeft de
keuze dit besluit door een rechter te laten toetsen.
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3.7

BBL-leerlingen

Boventallige BBL-leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om hun opleiding bij Werkgever
af te ronden. De Werkgever zal zich vervolgens houden aan de verplichtingen die beschreven
zijn in de cao Metalektro. Dit betekent dat de Werkgever zich, in overleg met de Boventallige
BBL-leerling, zal inspannen voor een periode van maximaal zes maanden voor de aanbieding
van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een andere werkgever in de sector.

3.8

Opleidingsfonds

Werkgever zal voor iedere Boventallige werknemer een bedrag van € 1.500,-- excl. BTW aan
scholingskosten ter beschikking stellen aan een Opleidingsfonds. Boventallige werknemers
kunnen hun scholingskosten vergoed krijgen door Werkgever mits de opleiding de
arbeidsmarktpositie van de Boventallige werknemer verbetert. De Boventallige werknemer
dient het voorstel voor de opleiding aan het Mobiliteitsbureau voor te leggen. Het
Mobiliteitsbureau adviseert Werkgever of de voorgestelde opleiding vergoed dient te worden
en Werkgever besluit. Voor zover Werkgever besluit dat een opleiding niet bijdraagt aan de
arbeidsmarktpositie, zal Werkgever dit grondig motiveren.

3.9

Uitsluiting

Werkgever kan in het geval dat niet of niet constructief aan herplaatsing wordt meegewerkt de
Boventallige werknemer, na een schriftelijk gemotiveerd advies van de Begeleidingscommissie,
uitsluiten van de voorzieningen van dit Sociaal Plan. Voordat dit gebeurt zal aan Boventallige
werknemer het schriftelijke gemotiveerde advies van de Begeleidingscommissie worden
overhandigd en wordt hij éénmalig in de gelegenheid gesteld om wel constructief aan zijn
herplaatsing mee te werken.
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4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
4.1

Beëindigingsvergoeding

Ingeval de Boventallige werknemer niet herplaatst kan worden en de arbeidsovereenkomst
door Werkgever wordt beëindigd door middel van een Beëindigingsovereenkomst of een
procedure bij het UWV of de Kantonrechter, komt hij in aanmerking voor een
Beëindigingsvergoeding.
De Beëindigingsvergoeding is gebaseerd op de Kantonrechtersformule zoals deze op 30 oktober
2008 is vastgesteld en sinds 1 januari 2009 gold met inachtneming van het volgende.
Partijen zijn het navolgende over de A, B en C factor overeengekomen:
A (gewogen Dienstjaren) x B (Maandsalaris) x C (Correctiefactor)
Factor A zijn de gewogen Dienstjaren. Conform de Kantonrechtersformule wordt zes
maanden en één dag afgerond op een heel dienstjaar. Vervolgens worden deze (afgeronde)
dienstjaren gewogen conform onderstaande tabel:
Dienstjaren in de leeftijd
Tot 35 jaar
Vanaf 35 tot en met 44 jaar
Vanaf 45 tot en met 54 jaar
Vanaf 55 jaar

Wegingsfactor
0,5
1
1,5
2

Factor B is het Maandsalaris zoals opgenomen bij de definities in dit Sociaal Plan, waarbij
het Maandsalaris in het kader van de berekening is gemaximeerd op de eindtrede van
Schaal F uit het loongebouw/salaristabel van Werkgever.
Factor C is 1,1.
Als datum voor het vaststellen van het aantal dienstjaren, het Maandsalaris en de leeftijd
van de Werknemer geldt de Beëindigingsdatum.
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4.2

Aanvullende voorwaarden t.a.v. Beëindigingsvergoeding

De Beëindigingsvergoeding zal nooit hoger zijn dan de redelijkerwijs te verwachten
inkomstenderving tot aan het moment waarop de Boventallige werknemer de AOWgerechtigde leeftijd bereikt, rekening houdend met de verwachte uitkeringen op grond van de
sociale verzekeringswetten. Onder inkomstenderving wordt in dit artikel verstaan het verschil
tussen:
 enerzijds het Bruto maandsalaris, dat de Boventallige werknemer gedurende de periode
vanaf de einddatum van zijn arbeidsovereenkomst tot het bereiken van de voor hem
geldende AOW-gerechtigde leeftijd zou hebben ontvangen;
 anderzijds de te verwachten inkomsten van de Boventallige werknemer gedurende de
periode vanaf de einddatum van zijn arbeidsovereenkomst tot het bereiken van de voor
hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd.
Ten aanzien van de te verwachten inkomsten als hiervoor bedoeld, wordt uitgegaan van de
volgende fictie:
 de Boventallige werknemer ontvangt de eerste twee maanden 75% en vervolgens 70%
van het voor hem geldende bruto uitkeringsdagloon gedurende de periode waarin recht
bestaat (of zou hebben bestaan) op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet. De
vergoeding zal nooit lager zijn dan de wettelijke Transitievergoeding.
Indien de Boventallige werknemer op grond van enige regeling, waaronder een collectieve
arbeidsovereenkomst of enige (toekomstige) wettelijke regeling, aanspraak kan maken op
wachtgeld of enige andere (al dan niet inkomens vervangende of -aanvullende) uitkering of
(scholings)voorziening, wordt deze geacht te zijn afgekocht met de Beëindigingsvergoeding, c.q.
wordt deze geacht te zijn verdisconteerd in de Beëindigingsvergoeding (zodat Werknemer
hierop jegens Werkgever (alsdan) geen aanspraak (meer) kan maken).
Voor arbeidsovereenkomsten die tenminste 24 maanden hebben geduurd geldt dat in
bovengenoemde Beëindigingsvergoeding wordt geacht te zijn begrepen de eventueel
verschuldigde wettelijke Transitievergoeding op grond van de artikelen 7:763 e.v. BW. Derhalve
kan de werknemer naast de Beëindigingsvergoeding geen aanspraak maken op de wettelijke
Transitievergoeding als bedoeld in art. 7: 673 e.v. B.W. Voor zover de wettelijke
Transitievergoeding hoger ligt dan de Beëindigingsvergoeding op grond van dit Sociaal Plan,
heeft de Boventallige werknemer recht op de Transitievergoeding.
Een eventuele wettelijke, contractuele of door een rechter toegekende vergoeding (hieronder
begrepen maar niet beperkt tot een Transitievergoeding) in verband met de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst strekt in mindering op de aanspraken in verband met de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst als bedoeld in dit Sociaal Plan. Ter zake vindt geen cumulatie plaats.
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4.3

Betaling van de Beëindigingsvergoeding

De uitkering zal plaatsvinden tegelijkertijd met de salarisbetalingen in de maand volgend op de
datum van uitdiensttreding. Werkgever is bereid mee te werken aan uitbetaling van de
Beëindigingsvergoeding op voor de Boventallige werknemer zo gunstig mogelijke wijze maar
onder de voorwaarden dat de voorgestelde wijze van uitbetaling wettelijk en fiscaal is
toegestaan en deze voor Werkgever geen extra kosten met zich meebrengt.
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5. Overige voorwaarden en voorzieningen
5.1

Werkzaamheden tot de Beëindigingsdatum of vrijstelling

In beginsel dient de Boventallige werknemer zijn werkzaamheden op de gebruikelijke wijze tot
de Beëindigingsdatum voort te zetten. De Werkgever behoudt zich evenwel het recht voor om
de Boventallige werknemer op enig moment vrij te stellen van de verplichting om zijn
overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Ingeval van vrijstelling van werkzaamheden
heeft de Boventallige werknemer – vanaf het moment van vrijstelling – geen recht op
onkostenvergoeding (waaronder, maar niet beperkt tot een reiskostenvergoeding, vaste
onkostenvergoeding, stand-by vergoeding). In geval van vrijstelling van werkzaamheden
ontvangt de Boventallige werknemer – vanaf het moment van vrijstelling tot het einde van de
arbeidsovereenkomst – het voor hem geldende Bruto maandsalaris, echter vanaf het moment
van vrijstelling vindt geen verdere opbouw van ADV- of vakantie uren meer plaats. Het reeds
opgebouwde maar nog niet genoten saldo aan ADV- en vakantie-uren tot aan de vrijstelling van
werk zal conform artikel 5.3 sub d Sociaal Plan in het kader van de eindafrekening worden
voldaan.

5.2

Sollicitatieactiviteiten

Alle voor de Boventallige werknemer uit hoofde van zijn sollicitatie elders van belang zijnde
gegevens worden op zijn verzoek aan (een) door hem aan te wijzen derde(n) verstrekt.
De Boventallige werknemer krijgt – in voorkomende gevallen – vrijaf voor
sollicitatieactiviteiten, mits hij daarvoor de voorafgaande goedkeuring van zijn direct
leidinggevende heeft gevraagd en gekregen. Alleen bij aantoonbare zwaarwegende bezwaren
kan de leidinggevende de vrijaf weigeren.

5.3

Eindafrekening

De Werkgever zal de Beëindigingsvergoeding, zo deze aan de Boventallige werknemer
verschuldigd is, voldoen – met inachtneming van de krachtens toepasselijke wet- en
regelgeving voorgeschreven inhoudingen – door overmaking van het netto equivalent van de
Beëindigingsvergoeding op het bij de Werkgever bekend zijnde bankrekeningnummer van de
Boventallige werknemer, en wel binnen één maand na de datum waarop de
arbeidsovereenkomst van de Boventallige werknemer tot een einde is gekomen.
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Bij het einde van de van de arbeidsovereenkomst wordt een eindafrekening opgesteld van
hetgeen de Werkgever ingevolge de arbeidsovereenkomst aan de Boventallige werknemer is
verschuldigd en/of van hetgeen de Boventallige werknemer aan de Werkgever is verschuldigd.
Binnen één kalendermaand na het einde van de arbeidsovereenkomst wordt op basis van deze
eindafrekening, waarvan de Boventallige werknemer een specificatie ontvangt, tot financiële
afwikkeling overgegaan.
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal in het kader van de eindafrekening enkel
worden meegenomen (voor zover aan de orde c.q. op de Boventallige werknemer van
toepassing):
a) Een verrekening van eventueel lopende voorschotten aan de Boventallige werknemer,
eventuele leningen aan de Boventallige werknemer en eventueel te veel door de
Boventallige werknemer genoten vakantiedagen (de door de Werkgever aan de
Boventallige werknemer reeds verstrekte tegemoetkomingen in de studie- of
opleidingskosten zullen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de
Boventallige werknemer niet worden verrekend, mits de Boventallige werknemer deze
studie of opleiding in opdracht van de Werkgever volgt of heeft gevolgd);
b) Geen verrekening uitstaande schulden behalve bij salarisvoorschotten;
c) De pro rato, tot het einde van de arbeidsovereenkomst opgebouwde, vakantietoeslag;
d) Het saldo aan ADV-, verlof- of vakantiedagen;
e) Als binnen een periode van een jaar na uitdiensttreding een 25- , 40- of 50-jarig
jubileum gehaald wordt alsnog uitkering van die jubileumuitkering uitgekeerd.

5.4

Getuigschrift en referenties

De Werkgever zal bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, of zoveel eerder als de
Boventallige werknemer dit wenst, aan de Boventallige werknemer op diens verzoek een
getuigschrift verstrekken.
Op verzoek van de Boventallige werknemer, zal de Werkgever referenties afgeven aan
potentiële nieuwe werkgevers van de Boventallige werknemer.

5.5

Inleveren bedrijfseigendommen

De Boventallige werknemer is verplicht uiterlijk op zijn laatste, feitelijke werkdag alle zaken die
in het kader van de arbeidsovereenkomst in zijn bezit zijn gesteld en die behoren tot het
eigendom van de Werkgever aan de Werkgever in goede staat te retourneren.
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5.6

Deelname personeelsregelingen en pensioen

Per de Beëindigingsdatum worden alle personeelsvoorzieningen en –regelingen waarvan de
Boventallige werknemer gebruik maakt, beëindigd. De deelname van de Boventallige
werknemer aan de pensioenregeling en daarmee samenhangende regelingen eindigt eveneens
per Beëindigingsdatum.

5.7

Brutobedragen

Alle bedragen c.q. vergoedingen in dit Sociaal Plan zijn bruto, tenzij anders vermeld.

5.8

Concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding

Een eventueel concurrentiebeding van de Boventallige medewerker zal komen te vervallen per
de Beëindigingsdatum. Een geheimhoudingsbeding blijft van toepassing.

5.9

Juridisch advies en financieel advies

Werkgever stelt aan de Boventallige werknemer een compensatie beschikbaar van maximaal
€ 500,-- excl. BTW en eventuele kantoorkosten, voor juridisch advies in verband met de
boventalligheid en het ontslag, alsmede € 500,-- excl. BTW voor financieel advies, op basis van
(een) op naam van de Boventallige werknemer gestelde en deugdelijk gespecificeerde
declaratie(s), mits Werknemer niet, middels een rechtsbijstandsverzekeraar, verzekerd is voor
deze kosten.

5.10 Verschaffen van inlichtingen
De Boventallige werknemer die een beroep doet op de financiële voorzieningen zoals
opgenomen in het Sociaal Plan, verplicht zich om op verzoek van de Werkgever de
noodzakelijke inlichtingen, gegevens en bescheiden te verstrekken. Het verstrekken van
onjuiste en/of onvolledige inlichtingen, alsmede het maken van misbruik van de geboden
regelingen uit het Sociaal Plan zal uitsluiting van het Sociaal Plan tot gevolg hebben en kan tot
onverkorte terugvordering van ten onrechte genoten vergoedingen en voorzieningen leiden.

5.11 Hardheidsclausule
In die gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot een objectief vast te stellen
onbillijke situatie voor een individuele Werknemer, zal de Werkgever ten gunste van de
betrokken Werknemer afwijken van het Sociaal Plan, zonder dat hiervan precedentwerking zal
uitgaan.
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5.12 Overleg bij gewijzigde omstandigheden
Partijen verklaren zich bereid over de toepassing van het Sociaal Plan alsmede over die
gevallen, waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zo nodig regelmatig overleg te plegen waarbij
gestreefd zal worden om tot een passende oplossing te komen.
Tussentijdse wijzigingen kunnen aanhangig gemaakt worden indien zich naar de mening van
één de partijen wezenlijke veranderingen voordoen ten aanzien van een in dit Sociaal Plan
geregeld onderwerp waarbij uitgegaan wordt van een kostenneutrale wijziging. Hieronder
wordt mede veranderingen in wet- en regelgeving verstaan. Werkgever en de Vakverenigingen
zullen dan tijdig met elkaar in overleg treden over eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van
het Sociaal Plan.
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Aldus overeengekomen en ondertekend op 2 juni 2017 te Zwolle
Damen Shiprepair Vlissingen B.V.
Namens deze
J. Heesters
Managing Director

Namens de Groep voor uitsluitend de verplichtingen van de Groep in 3.1.2 (Flexpool) en 3.1.3
(Tijdelijk extra werk):
………………………………….
………………………………….

Namens de Vakverenigingen
FNV
A. Kuiper

CNV Vakmensen.nl
P. Verburg

De Unie
H. Korver

RMU Werknemers
C. Baggerman

De Unie
R.Castelein

NB: Iedere pagina dient te worden voorzien van een paraaf.
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Bijlage I Reglement Begeleidingscommissie
Regels betreffende de Begeleidingscommissie:
De Begeleidingscommissie wordt ingesteld om toe te zien op een juiste toepassing van het
Sociaal Plan. De commissie bestaat uit twee door de Werkgever aangewezen personeelsleden,
alsmede twee door de vakverenigingen aangewezen personeelsleden. Zij wijzen gezamenlijk
een onafhankelijke derde aan als voorzitter van de Begeleidingscommissie.
De taken van de Begeleidingscommissie zijn:
1. Het bevorderen dat het Sociaal Plan naar letter en geest zo goed mogelijk wordt
toegepast;
2. Het adviseren op verzoek van de Werkgever of een aangeboden functie als Passende
functie kan worden aangemerkt;
3. Het adviseren op verzoek van Werkgever ten aanzien van eventuele uitsluiting van een
werknemer van de faciliteiten van het Sociaal Plan in verband met het onvoldoende
meewerken aan herplaatsingsinspanningen.
Ingeval Werkgever de Begeleidingscommissie om advies vraagt, zal Werkgever alle voor het
advies relevante informatie aan de Begeleidingscommissie verstrekken in haar verzoek. De
Begeleidingscommissie zal de Werknemer in de gelegenheid stellen zijn zienswijze (inclusief
onderbouwing) aan te leveren binnen één week na ontvangst van het verzoek om advies van de
Werkgever. De Begeleidingscommissie zal vervolgens in beginsel binnen één week advies
uitbrengen.
De Begeleidingscommissie adviseert desgevraagd of op eigen initiatief Werkgever met
betrekking tot het uitvoeren van het Sociaal Plan.
 De commissie brengt advies uit aan Werkgever, waarna door Werkgeer een beslissing
zal worden genomen.
 Indien de commissie eensluidend tot een oordeel is gekomen, dan zal Werkgever zich bij
dit oordeel aansluiten.
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