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Aanhef 

 

De ondergetekenden  

 

De directie van N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, gevestigd te Bors-

sele, hierna te noemen als EPZ; 

  

enerzijds 

 

FNV, gevestigd te Amsterdam 

CNV , gevestigd te Utrecht 

VMHP-N, gevestigd te Arnhem 

 

anderzijds 

 

verklaren het navolgende Sociaal Plan te zijn aangegaan. 

 

Preambule 
Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden en de uitwerking van het Energieakkoord ziet 

EPZ zich genoodzaakt om de bedrijfsvoering van de kolencentrale BS12 te beëindigen met in-

gang van 1 januari 2016. Als gevolg van deze beëindiging van de bedrijfsvoering is er geen werk 

meer bij de kolencentrale BS12 voor de daar werkzame medewerkers. Voor de staf van EPZ 

geldt dat er door de beëindiging een belangrijke klant weg valt. Dit betekent dat er ook bij de staf 

een reductie van arbeidsplaatsen zal moeten plaatsvinden. 

EPZ wil op sociaal verantwoorde wijze omgaan met de personele gevolgen die de beëindiging 

van de bedrijfsvoering van de kolencentrale BS12 met zich meebrengt voor medewerkers van de 

kolencentrale en de staf. Dit Sociaal Plan heeft als doel te voorzien in het op sociaal verantwoor-

de wijze ondervangen van de werkgelegenheidsproblematiek die hiervan het gevolg is. 

 

1. Algemene bepalingen 

 

1.1. Looptijd: 1 februari  2015 tot 1 juli 2017 

1. Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 februari 2015 en eindigt van rechtswege op 1 juli 

2017. 

2. Het plan wordt door partijen via de werkgeversorganisatie aangemeld als een collectieve 

arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet op de CAO.  

3. Aan dit Sociaal Plan kunnen na 1 juli 2017 geen rechten meer ontleend worden, behalve 

in die gevallen als in lid 4 omschreven. 

4. Rechten en plichten die op basis van het bepaalde in dit Sociaal Plan aan de individuele 

werknemer zijn toegekend, behouden ook na expiratie van dit Sociaal Plan hun werking 

indien en voor zover dit schriftelijk is vastgelegd. 

5. Partijen treden met elkaar in overleg over dit Sociaal Plan indien wijzigingen in de be-

drijfs- economische omstandigheden bij werkgever daar aanleiding toe geven. 

 

1.2. Werkingssfeer  

1. Dit Sociaal Plan is van toepassing op de reorganisatie die de beëindiging van de bedrijfs-

voering van de kolencentrale BS12 en de inkrimping van de staf van werkgever omvat 

(hierna: de Reorganisatie).  

2. Dit Sociaal Plan geldt voor alle werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met 

werkgever en die boventallig worden verklaard in verband met de Reorganisatie of daaruit 

voortvloeiende veranderingsprocessen. 
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1.3 Definitie en toelichting 

 

R01 Regeling: 
De bij werkgever van toepassing zijnde 'R01 Regeling In-, door-, en uitstroom', die gehan-
teerd wordt voor het inzetten van HR-maatregelen. De in de R01 opgenomen HR- maat-
regelen betreffen plaatsen, tijdelijk plaatsen,  intentie tot plaatsen/ tijd overbruggen met 
tijdelijke plaatsing, intentie tot plaatsen/ reserveren van functie, plaatsen op termijn, solli-
citeren, extern werven, detachering, tijdelijke inzet van derden, talentpool ten behoeve 
van kritische en/of sleutelfuncties, opleiden en ontwikkelen (eventueel voor externe ar-
beidsmarkt) en de externe oriëntatiefase. De regeling kent bepalingen over salarisconse-
quenties bij plaatsing en heeft een eigen toetsingscommissie die op verzoek een (bin-
dend) advies kan geven over de toepassing van de regeling.  

 

Afspiegeling: 

Afspiegeling zoals omschreven in artikel 4.2 van het Ontslagbesluit en de daarop geba-

seerde beleidsregels van het UWV, met inachtneming van de definitie van uitwisselbare 

functie in dit Sociaal Plan. Afspiegeling gebeurt in overeenstemming met de beleidsregels 

in leeftijdsgroepen.  

 

Begeleidingsbureau: 

Een organisatie die zich onder regie van de afdeling HR van werkgever bezig houdt met 

de (loopbaan)begeleiding van boventallige werknemers. 

 

Begeleidingsperiode: 

De begeleidingsperiode is afhankelijk van het aantal dienstjaren bij de werkgever.   

Dienstjaren worden afgerond op hele dienstjaren, waarbij een periode van een half jaar 

en 1 dag telt als een heel dienstjaar. 

 

Dienstjaren Begeleidingsperiode 

Tot en met 9 dienstjaren   6 maanden 

10 tot en met 14 dienstjaren   9 maanden 

15 dienstjaren en meer 12 maanden 

 

Besluit: 

Ieder besluit van de directie van werkgever betreffende de werknemer die onder dit Soci-

aal Plan valt; te communiceren door middel van een mondelinge toelichting gevolgd door 

een schriftelijke bevestiging. 

 

Boventallige werknemer: 

De werknemer als bedoeld in artikel 2.1.  

 

Commissie Sociaal Plan: 

De commissie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit Sociaal Plan. 
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Kantonrechtersformule: 

Formule die gehanteerd wordt voor het berekenen van de vertrekpremie/bonus. 

Deze formule luidt A x B x C, waarbij: 

A = het aantal “gewogen” dienstjaren bij werkgever waarbij: 

- dienstjaren, afgerond op hele jaren, tot het bereiken 

van de leeftijd van 35 jaar voor 0,5 tellen 

- dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd 

van 35 en 45 jaar voor 1 tellen 

- dienstjaren, afgerond op hele jaren, tussen de leeftijd 

van 45 en 55 jaar voor 1,5 tellen 

- dienstjaren, afgerond op hele jaren, vanaf het bereiken 

van de leeftijd van 55 jaar voor 2 tellen 

B = het salaris per maand conform het salarisbegrip van de cao 

PLb (hoofdstuk 4). 

C = de correctiefactor 

Dienstjaren worden afgerond op hele dienstjaren, waarbij een periode van een half jaar 

en 1 dag telt als een heel dienstjaar. 

 

Ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie: 

Functie die niet of zodanig beperkt wijzigt, dat een belangrijk deel van de taken, werk-

zaamheden, competenties en/of kwalificaties in de nieuwe functie terugkomen. 

 

Passende functie intern: 

Een functie bij werkgever, waarvan de werkzaamheden op basis van ervaring, kennis, 

vaardigheden, competenties en/of kwalificaties redelijkerwijs aan een werknemer kunnen 

worden opgedragen en waarvan de functiewaardering niet meer dan twee salarisklassen 

lager is van de functie die de werknemer voor de Reorganisatie vervulde.  

 

Passende functie extern: 

Werk dat op het eigen niveau van opleiding, ervaring, competenties en/of kwalificaties en 

salaris van de werknemer is maar ook werk van een lager opleidingsniveau of werk dat 

minder betaalt is passend. Ook een baan waarvoor langer, c.q. verder moet worden ge-

reisd, kan dan passend zijn. Bij de toepassing van het begrip passende functie extern zal 

worden aangesloten op wat de WW (artikel 24 lid 3) verstaat onder passende arbeid; “Als 

passende arbeid wordt beschouwd alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden 

van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geeste-

lijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd”. 

 

Peildatum: 

De peildatum is 1 oktober 2015. 

 

Salaris: 

Het salaris conform het salarisbegrip van de cao PLb (Hoofdstuk 4). 

 

Sterk gewijzigde functie: 

Een functie die zodanig sterk wijzigt, dat een belangrijk deel van de taken, werkzaamhe-

den en/of competenties niet in de nieuwe functie terugkomt en/of verlangde competenties 

nieuw zijn.  

 

Uitwisselbare functie: 

Zoals omschreven in artikel 4.2 van het Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde beleids-

regels. 
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Vervallen functie: 

Functie waarvan een aanzienlijk deel van de taken en werkzaamheden is komen te ver-

vallen, dan wel een functie waarvan het aantal formatieplaatsen is verminderd. 

 

Werkgever of EPZ: 

N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, gevestigd te Borssele. 

 

Werknemer: 

De werknemer die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten met de 

werkgever.  

 

WW: 

Werkloosheidswet. 

 

2. Boventalligheid en regelingen 

 

2.1 Boventallig verklaring 

 

Boventallig worden die werknemers:  

(i) die loopbaankandidaat zijn geworden omdat zij op de peildatum op een vervallen 

of een sterk gewijzigde functie werkzaam zijn, ofwel, 

(ii) die loopbaankandidaat zijn geworden omdat zij op de peildatum op een functie 

werkzaam zijn waarvan het aantal formatieplaatsen is verminderd en zij door mid-

del van afspiegeling als loopbaankandidaat zijn aangewezen, ofwel 

(iii) die loopbaankandidaat zijn geworden omdat zij op de peildatum op een functie     

werkzaam zijn waarvan de bezetting in overeenstemming is gebracht met de for-

matie en zij door middel van afspiegeling als loopbaankandidaat zijn aangewezen 

én die op de peildatum geen nieuwe functie hebben verworven bij werkgever.  

 

Het besluit tot boventallig verklaring wordt door of namens de directie van werkgever 

mondeling aan de werknemer toegelicht en schriftelijk bevestigd. 

 

2.2     Begeleiding na boventallig verklaring 
1. De boventallige werknemer die kiest voor begeleiding wordt gedurende de begeleidings-

periode met behulp van het begeleidingsbureau van werk naar werk begeleid. De kosten 
hiervan komen voor rekening van de werkgever. 

2. De werknemer die begeleid wordt stelt samen met de loopbaancoach een individueel plan 
van aanpak op. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.  

3. Voor de boventallige werknemer is een opleidingsbudget beschikbaar van maximaal          
€ 5.000,=. 

4. Indien  tijdens de begeleidingsperiode een  passende functie (intern) ontstaat bij de werk-
gever dan wordt de werknemer op deze functie geplaatst. 

5. In dit verband zal de werkgever alle vacatures melden aan het begeleidingsbureau. 

6. De werknemer die op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen 

nieuwe functie heeft gevonden zal op basis van de verplichtingen vanuit de WW “Hoofd-

stuk VI Re-integratiemiddelen” verder begeleid worden. 

7. Indien de werknemer gedurende de periode dat hij een uitkering uit hoofde van de WW 

ontvangt onvoldoende inzet toont op het vinden van nieuw werk zal de werkgever in eer-

ste instantie een eventuele aanvulling op grond van hoofdstuk 18 van de cao PLb stop 

zetten en tevens aan het UWV verzoeken een sanctie op te leggen op basis van het be-

paalde daarover in de WW. 
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2.3 Arbeidsvoorwaarden tijdens boventalligheid 

Boventallige werknemers behouden het salaris. Gedurende de begeleidingsperiode vindt 

geen afbouw plaats van toeslagen die onder het salaris vallen. Gedurende de begelei-

dingsperiode wordt geen verlof  opgebouwd. Met de boventallige werknemer worden in 

het individueel plan van aanpak afspraken gemaakt over het opnemen van verlof gedu-

rende de begeleidingsperiode, waarbij bestaande individuele afspraken worden gerespec-

teerd en reeds voor de begeleidingsperiode opgebouwde verlofrechten onaangetast blij-

ven. 

 

2.4 Nieuw werk of WW 

1. Vindt de werknemer tijdens de begeleidingsperiode nieuw werk en eindigt de arbeids-

overeenkomst deswege bij de werkgever, dan ontvangt de werknemer een bonus op ba-

sis van artikel 2.5. Deze bonus bedraagt de vertrekpremie als bedoeld in artikel 2.5 lid 2 

met dien verstande dat de correctiefactor dan 0,75 is.  
2. Indien de werknemer aan het einde van de begeleidingsperiode geen nieuw werk gevon-

den heeft, eindigt de arbeidsovereenkomst en wordt het ontslag aangemerkt als ontslag 
als gevolg van reorganisatie. De werknemer heeft dan de keuze tussen: 

 Ofwel de vertrekpremie als bedoeld in artikel 2.5 lid 2 met dien verstande dat de cor-
rectiefactor dan 0,50 is, óf 

 De aanspraak op de vergoedingen zoals opgenomen in hoofdstuk 18 van de cao PLb. 

3. De bonus/vertrekpremie strekt ter compensatie van de opzegtermijn, mogelijke inkomens 

en/of pensioenschade en/of in aanvulling op elders te verdienen lager salaris. 
 

2.5  Vrijwillig vertrek 
1. De boventallige werknemer kan ervoor kiezen om in plaats van een WW-uitkering en de 

aanvulling daarop conform hoofdstuk 18 van de cao PLb vrijwillig een eenmalige vertrek-
premie te ontvangen, op de voorwaarden zoals in dit artikel beschreven.  

2. De vertrekpremie wordt berekend aan de hand van de  geldende kantonrechtersformule, 

waarbij als peildatum 1 januari 2016 te gelden heeft, en als correctiefactor 1. De vertrek-

premie bedraagt nooit meer dan het totaal aantal bruto maandsalarissen dat de werkne-

mer zou hebben ontvangen vanaf de einddatum van de arbeidsovereenkomst tot de da-

tum waarop hij de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.  
3. De boventallige werknemer dient zijn keuze voor de vrijwillige vertrekpremie uiterlijk op 21 

december 2015 kenbaar te hebben gemaakt aan werkgever.  
4. Keuze voor de vrijwillige vertrekpremie betekent dat de arbeidsovereenkomst met ingang 

van 1 januari 2016 op initiatief van de werknemer wordt beëindigd. De beëindiging wordt 
vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, waarin zal zijn opgenomen (i) de beëindi-
ging met wederzijds goedvinden op initiatief van de werknemer; (ii) de te ontvangen ver-
trekpremie; (iii) de toezeggingen en verplichtingen ten aanzien van WW; en (iv) gebruike-
lijke bepalingen in het kader van een beëindigingsovereenkomst. 

5. De vertrekpremie strekt ter compensatie van de opzegtermijn, mogelijke inkomens en/of 

pensioenschade en/of in aanvulling op elders te verdienen lager salaris. 

 

2.6 Seniorenregeling 

2.6.1 60 jaar tot en met 62 jaar 

Voor de boventallige werknemer die op datum van boventalligheid 60 jaar of ouder is, of 

gedurende de begeleidingsperiode 60 jaar wordt, eindigt de arbeidsovereenkomst uiterlijk 

op 65 jarige leeftijd. Werknemer kan op dat moment  zijn ABP Keuzepensioen in te laten 

gaan. Het salaris wordt gedurende de periode tot 65 jaar gekort met 30%. De pensioen-

opbouw vindt plaats op basis van het pensioengevend salaris voorafgaande aan de bo-

ventalligheid vermeerderd met eventuele toekomstige collectieve salarisverhogingen. Ge-

durende de periode waarin de werknemer is vrijgesteld van werk, wordt geen verlof op-

gebouwd. Tevens geldt dat bij gebruikmaking van deze regeling eerst alle aanwezige ver-

lofrechten zullen worden genoten. 
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2.6.2 63 jaar en ouder 

Voor de boventallige werknemer die op datum van boventalligheid 63 jaar of ouder is, of 

gedurende de begeleidingsperiode 63 jaar wordt, eindigt het dienstverband op het mo-

ment dat de werknemer recht heeft op een AOW-uitkering. Werknemer kan op dat mo-

ment zijn ABP Keuzepensioen in te laten gaan. Het salaris wordt gedurende de periode 

tot eindigen van de arbeidsovereenkomst gekort met 30%. De pensioenopbouw vindt 

plaats op basis van het pensioengevend salaris voorafgaande aan de boventalligheid 

vermeerderd met eventuele toekomstige collectieve salarisverhogingen. Gedurende de 

periode waarin de werknemer is vrijgesteld van werk, wordt geen verlof opgebouwd. Te-

vens geldt dat bij gebruikmaking van deze regeling eerst alle aanwezige verlofrechten zul-

len worden genoten. 

 

2.7 Plaatsmaakregeling 

De werknemer die wil vertrekken om plaats te maken voor een boventallige werknemer 

kan de werkgever schriftelijk gemotiveerd verzoeken in aanmerking te komen voor een 

vergoeding. Indien dit verzoek door de werkgever wordt ingewilligd krijgt de plaatsmaker 

de vergoeding gebaseerd op artikel 2.5 en onder de voorwaarden van artikel 2.5 waarbij 

het bedrag niet hoger is dan het bedrag waar de oorspronkelijk boventallige werknemer 

recht op zou hebben. Op basis van de motivatie van de werknemer, het bedrijfsbelang en 

fiscale wetgeving wordt door de werkgever beoordeeld of een werknemer hiervoor in 

aanmerking komt.  

 

2.8 Transitievergoeding 

Het totaal aan voorzieningen waar een boventallige werknemer op grond van dit Sociaal 

Plan recht op heeft wordt door partijen bij dit Sociaal Plan op de voet van artikel 7:673b 

BW (zoals dat zal komen te gelden per 1 juli 2015) aangemerkt als gelijkwaardige voor-

ziening. Dit betekent dat de artikelen 7:673 en 7:673a BW omtrent de transitievergoeding 

(zoals deze zullen komen te gelden per 1 juli 2015) niet van toepassing zullen zijn op de 

boventallige werknemers. Voor zover in rechte komt vast te staan in weerwil van het 

voorgaande werkgever toch een transitievergoeding verschuldigd is, dan wordt daarop in 

mindering gebracht (i) de kosten voor de werkgever verbonden aan het aan het in acht 

nemen van een langere opzegtermijn gedurende welke de werknemer is vrijgesteld van 

werkzaamheden: en (ii) de ten behoeve van de werknemer gemaakte kosten ten aanzien 

van het begeleidingsbureau.  

 

3. Bezwaar en beroep  

 

3.1 Commissie 

Er is een Commissie Sociaal Plan EPZ die de directie van EPZ (hierna: de Directie) advi-

seert inzake toepassing van dit Sociaal Plan EPZ. De Commissie onderzoekt daartoe of: 

 procedures juist zijn toegepast; 

 de criteria voor de bepaling van de boventalligheid correct zijn gehanteerd; 

 de criteria voor de bepaling van de passendheid van een functie correct zijn gehan-
teerd. 

De Commissie adviseert voorts ingeval door een werknemer een beroep wordt gedaan op 

de hardheidsclausule als bedoeld in hoofdstuk 4. 
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3.2 Samenstelling 
De Commissie zal bestaan uit één door EPZ aan te wijzen lid, één door de vakorganisa-
ties aan te wijzen lid en één door hen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke voorzitter. 
Voor ieder van de leden wordt een plaatsvervanger aangewezen. 

Als secretaris van De Commissie fungeert een door de Directie - in overleg met de voor-

zitter - aan te wijzen persoon die zo nodig kan worden bijgestaan door één of meer door 

de directie aangewezen personen. De secretaris is geen lid van De Commissie. 

 
3.3 Zittingsperiode 

De leden worden benoemd voor de werking van het Sociaal Plan en de situaties als be-
doeld in artikel 1.1.4. 

 
3.4 Bezwaarprocedure 

a) Indien een werknemer bezwaar heeft inzake zijn boventalligheid dan wel de passendheid 
van een hem aangeboden functie, kan hij een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bin-
nen 30 kalenderdagen na de dag waarop EPZ hem schriftelijk boventallig heeft verklaard, 
hem de functie schriftelijk heeft aangeboden of hem schriftelijk voor een vacature heeft 
afgewezen.  

b) De directie wint, alvorens op het bezwaarschrift te beslissen, het advies in van De Com-
missie. De directie stelt daartoe het bezwaarschrift na ontvangst in handen van de secre-
taris van De Commissie. De secretaris verzoekt de directie binnen een termijn van 28 ka-
lenderdagen de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt nader schriftelijk te motive-
ren. 

c) De Commissie stelt een datum vast voor de behandeling ter zitting van een bezwaar-
schrift als bedoeld in artikel 3.4 lid a en maakt deze aan de bezwaarde en de directie be-
kend. 

d) Zo spoedig mogelijk, doch minstens 7 kalenderdagen voor de behandeling door De 
Commissie, wordt de in artikel 3.4 lid b bedoelde nadere schriftelijke motivering van de di-
rectie door de secretaris aan bezwaarde en (eventueel) diens raadsman in afschrift toe-
gezonden. 

e) De bezwaarde en, namens de directie, de betrokken leidinggevende worden in de gele-
genheid gesteld hun zienswijze in een commissievergadering toe te lichten. Zij kunnen 
zich elk doen bijstaan c.q. doen vertegenwoordigen door een raadsman. 

f) De voorzitter van De Commissie kan - al dan niet op verzoek van partijen - informanten of 
deskundigen oproepen voor het geven van inlichtingen. 

g) De zittingen en beraadslagingen van De Commissie zijn niet openbaar. 
h) De leden van De Commissie en de secretaris, alsmede in voorkomende gevallen de ove-

rige personen als bedoeld in artikel 3.2 en artikel 3.4 zijn verplicht hetgeen aan hen als 
zodanig ter kennis wordt gebracht geheim te houden. 

i) Bij haar beraadslagingen betrekt De Commissie alle door haar - voor het uitbrengen van 
een verantwoord advies - noodzakelijk geachte aspecten.  
Partijen zijn verplicht alle door De Commissie gevraagde inlichtingen en gegevens te ver-
strekken, voor zover deze voor de zaak van belang worden geacht. 

j) De Commissie brengt een met redenen omkleed advies uit aan de directie binnen 28 ka-
lenderdagen na de zitting. Het advies geldt voor de directie als een zwaarwegend advies. 

k) Het advies wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. Bij het staken van de stem-
men is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

l) De bezwaarde en (eventueel) diens raadsman ontvangen een afschrift van het advies. 
m) Binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van het advies van De Commissie beslist de di-

rectie gemotiveerd op het bezwaarschrift en stelt de bezwaarde en (eventueel) diens 
raadsman van deze beslissing per aangetekende brief op de hoogte onder vermelding 
van de motivering die tot de beslissing heeft geleid. 
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4 Slotbepalingen 

 

4.1 In overeenstemming tussen EPZ en werknemer kan in het kader van dit Sociaal Plan tot 

afkoop van rechten worden gekomen. 

4.2 Hardheidsclausule. In die gevallen waarin dit Sociaal Plan niet voorziet, dan wel toepas-

sing ervan zou leiden tot individueel (evident) onbillijke situaties, kan van het gestelde in 

dit Sociaal Plan worden afgeweken in een voor de werknemer gunstige zin.  
 

 

 

 

 

Borssele,   ……. 2015 

 

Directie N.V. EPZ       FNV 

 

 

 

 

A.P. Jobse,        R. Cornelisse, 

Directeur a.i.        Bestuurder 

 

 

         CNV 

 

 

 

 

         B. Hoogendam , 

         Bestuurder 

 

 

         VMHP-N 

      

 

 

 

O.H. Hoole, 

         Bestuurder 


