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Inleiding

In 1972 wordt een nutswet in het leven geroepen om de tracégronden -

vanuit veiligheidsoverwegingen - in het algemeen belang te kunnen

onteigenen.

De toenmalige regering besluit tot de aanleg van de buisleidingenstraat als

ondergrondse verbinding tussen Rotterdam, het industriegebied Moerdijk en

Antwerpen. Aan RWS wordt de opdracht gegeven om de buisleidingenstraat

aan te leggen. Ook het verdere beheer en exploitatie van de leidingenstraat

wordt bij RWS neergelegd. Ten behoeve van het aanleggen, inrichten,

onderhouden en beheren van de buisleidingenstraat wordt op 21 december

1978 een, los van RWS staande, stichting opgericht (Buisleidingenstraat

Nederland, thans LSNed). Daarbij is bepaald dat er een Bureau moet komen

ten behoeve van een doelmatige uitvoering der werkzaamheden van de

Stichting.

Op basis van artikel 1.1 van de “Samenwerkingsovereenkomst met

betrekking tot de zorg voor het bureau van de Stichting belast met het

beheer en onderhoud van de Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland”

verplicht RWS zich om LSNed te voorzien van medewerkers. Deze

medewerkers zijn in dienst bij RWS Dienst Noord Brabant - thans RWS Zuid

Nederland - en worden vanuit deze organisatie gedetacheerd.

Zowel RWS ZN als LSNed hebben, na heroverweging, aangegeven geen

meerwaarde meer te zien in voortzetting van de

“Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de zorg voor het bureau

van de Stichting belast met het beheer en onderhoud van de

Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland”.

In opvolging hiervan heeft RWS ZN, op 22 november 2012, LSNed

schriftelijk te kennen gegeven (zie bijlage brief RWS/DNB-2012/5431) de

samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2014 te willen beëindigen,

conform de in het contract opgenomen geldende opzegtermijn van 1 jaar.

In onderling overleg zijn partijen overeengekomen om de datum van

overgang te verschuiven naar 1 januari 2015. Dit om RWS de mogelijkheid

Pagina 6 van 23



RWS Bedrijfsinformatie 1 Overgangsprotocol 1 8 december 2014

te bieden om keuzes te maken op welke wijze zij invulling wil geven aan de

(verdere) ontwikkeling van de vierde transportmobiliteit het pijplijnvervoer.

De Raad van Beheer van de Stichting LSNed, waarin RWS - met 3 van de 7

leden - vertegenwoordigd is, heeft op 1 juli 2013 een akkoord bereikt met

betrekking tot de arbeidsvoorwaarden die vanaf 1 januari 2014 binnen

LSNed zijn gaan gelden. Deze arbeidsvoorwaarden voorzien echter niet in

zijn geheel in een overgang van RWS-ers naar LSNed. Derhalve is

overeengekomen dat er een separaat overgangsprotocol zal worden

opgesteld, dat thans voor u ligt.

Op dit moment zijn de bij de Leidingenstraat gedetacheerde medewerkers

binnen de formatie rechtstreeks onder de Hoofdingenieur directeur RWS

Zuid Nederland geplaatst.

Als uitgangspunten voor dit Overgangsprotocol hebben onder andere

gediend het ARAR, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de

arbeidsvoorwaardenregeling Stichting LSNed, Roosendaal van 1 juli 2013.
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2 Begripsomschrijving

Dit overgangsprotocol verstaat onder

ARAR Algemeen Rijksambtenarenreglement

BBRA 1984 Bezoldigingsbesluit Burgerlijke

Rijksambtenaren 1984

Awb Algemene wet bestuursrecht

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Functie Samenstel van taken en werkzaamheden

HID Hoofdingenieur-directeur

DGO I&M Departementaal Georganiseerd Overleg

van het Ministerie

LSNed Stichting Leidingstraat Nederland

Minister Minister van Infrastructuur en Milieu

Ministerie Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Passende functie Een functie die de medewerker op grond van

zijn/haar kennis en kunde en in verband met

zijn/haar persoonlijkheid, zijn/haar

omstandigheden en door voor hem/haar

bestaande vooruitzichten redelijkerwijs kan

worden opgedragen.

RWS-er(s) Degene(n) die op de dag van de overgang

naar LSNed bij RWS zijn aangesteld in vaste

dienst of tijdelijke dienst op grond van artikel

6, lid 2 sub a van het ARAR, en die

gedetacheerd is bij LSNed.

RWS ZN Rijkswaterstaat Zuid Nederland

(T)OR (Tijdelijke) Ondernemingsraad RWS Zuid

Nederland (RWS ZN)

Overname verplichtingen Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen

RWS ZN en individuele medewerkers worden

door LSNed overgenomen.
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3 Algemene bepalingen

De algemene bepalingen zijn:

1. Dit overgangsprotocol vindt zijn grondslag in artikel 49vv lid 1 ARAR

en heeft betrekking op de overgang van RWS-ers naar de Stichting

LSNed, gevestigd te Roosendaal, in het kader van het beëindigen

van de detacheringsovereenkomst tussen RWS Zuid Nederland en

genoemde Stichting. De RWS-er wordt bij indiensttreding ontslag

verleend op grond van artikel 49vv van het ARAR. Het complex van

ontslag met de daaraan verbonden indiensttreding bij LSNed wordt

aangeduid als “de overgang”.

2. LSNed kent een arbeidsvoorwaardenpakket dat wordt geregeerd

door de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

3. Het Besluit van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013-2015

heeft als uitgangspunt gediend voor dit protocol.

4. Aangelegenheden die door de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna:

Awb) worden geregeld zijn niet in dit overgangsprotocol opgenomen.

De Awb bevat algemene en bijzondere bepalingen over het tot stand

komen van besluiten en bekendmaking hiervan, evenals

aanwijzingen voor instellen van bezwaar en beroep.

5. De RWS-er die aanspraak wil maken op bepalingen uit dit

overgangsprotocol kan zich daartoe tot RWS ZN wenden, voor zover

de regelingen al niet van rechtswege worden toegepast, tenzij uit het

overgangsprotocol volgt dat een bepaling in overleg met LSNed kan

worden ingeroepen. Mocht na de overgang een geschil ontstaan

tussen de oud-RWS-er en LSNed over de toepassing van de

voorzieningen uit het overgangsprotocol, dan kunnen partijen zich

wenden tot RWS ZN.
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6. Waar in dit overgangsprotocol bedragen worden genoemd, wordt

uitgegaan van bruto bedragen tenzij dit uitdrukkelijk anders is

vermeld.

7. Waar in dit overgangsprotocol wordt gesproken over

medewerker/hij/hem wordt ook medewerkster/zij/haar bedoeld.
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4 Uitgangspunten

4.1 Belangenafweging

4.1.1. Bij het nemen van beslissingen ten aanzien van individuele RWS-ers

wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de relevante feiten en af te

wegen belangen met betrekking tot hun wensen, persoonlijkheid,

omstandigheden, evenals de voor hen bestaande schriftelijk vastgestelde

vooruitzichten. RWS-ers worden geïnformeerd over hun betrokkenheid in

het besluitvormingsproces.

4.1.2. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle RWS-ers

dient te worden gewaarborgd. Vertrouwelijke gegevens worden alleen

verstrekt, nadat de RWS-er daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.2 Outsourcing

4.2.1. De betrokken RWS-ers gaan overeenkomstig het bepaalde in dit

overgangsprototol over naar LSNed. Aan hen wordt eervol ontslag verleend

op grond van artikel 49vv ARAR. Vanaf het moment van indiensttreding bij

LSNed zijn de arbeidsvoorwaarden van de arbeidsvoorwaardenregeling

Stichting LSNed, Roosendaal van toepassing. In aanvulling hierop is in

hoofdstuk 7 een aantal voorzieningen getroffen om de gevolgen van de

overgang op te vangen. Indiensttreding bij LSNed vindt plaats met ingang

van de dag volgend op de dag waarop het dienstverband bij RWS ZN

eindigt.

4.2.2. De betrokken RWS-er die op basis van het overgangsprotocol niet

wil overgaan naar LSNed of nalaat om binnen de gesteld termijn de door

LSNed aangeboden arbeidsovereenkomst en daarmee gepaard gaande

ontslag op grond van artikel 49vv ARAR te aanvaarden, kan op zijn verzoek

gedurende maximaal 18 maanden in dienst blijven van RWS ZN. Tijdens

deze periode kan de betrokken medewerker aanspraak maken op het

begeleidingstraject en de voorzieningen als bedoeld in paragraaf 3 van het

Besluit van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013 — 2015. Indien
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na afloop van dit begeleidingstraject herplaatsing niet is gelukt, zal RWS ZN

overgaan tot eervol ontslag op basis van artikel 49vv ARAR.

4.2.3. Binnen LSNed worden functies aangeboden die qua inhoud

vergelijkbaar zijn met de functies die vanuit RWS, op detacheringsbasis bij

LSNed, worden ingevuld.

4.2.4. In totaal gaan in financiële zin 5,8 fte naar LSNed over. In dat kader

heeft LSNed zich jegens RWS ZN verplicht om alle (5,8 fte) RWS-ers over te

nemen.
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5 Overgang van ambtelijk personeel naar LSNed

5.1 Arbeidsovereenkomst
5.1.1. Aan de RWS-ers zal door LSNed een arbeidsovereenkomst worden

aangeboden. RWS ZN zal een voornemen uiten tot opheffing van zijn

functie wegens outsourcing. Indiensttreding bij LSNed is onlosmakelijk

verbonden met acceptatie van het ontslag wegens outsourcing op grond

van artikel 4Ovv ARAR. De RWS-er die de arbeidsovereenkomst met LSNed

ondertekent, accepteert daarmee dus ook dat hem ontslag zal worden

verleend op grond van artikel 49vv ARAR. Dit laat onverlet het recht van de

RWS-ers om bezwaar aan te tekenen tegen de voorzieningen die hem

worden geboden op basis van het overgangsprotocol.

5.1.2. De RWS-ers die zijn belast met een arbeidsduur van 36 uur per week

(volledige betrekking) worden bij LSNed eveneens belast met de daar

geldende gebruikelijke arbeidsduur per week (maximaal 36 uur per week).

Van de RWS-ers die in deeltijd werken en in dienst treden bij LSNed wordt

door LSNed de bij de RWS vastgestelde arbeidsduur overgenomen.

5.1.3. Aan de RWS-ers die in dienst treden bij LSNed, wordt een door hen

mede te ondertekenen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

aangeboden. Daarnaast wordt hen informatie verstrekt over de te bekleden

functie bij LSNed, de arbeidsvoorwaardenregeling, waaronder de

pensioenopbouw en —vooruitzichten, en de op hen van toepassing zijnde

overga ngsmaatregelen.
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6 Overgangsperiode

6.1 Contactpersonen
6.1.1. Binnen RWS is de HID RWS ZN de centrale contactpersoon. Zij is

belast met de algehele coördinatie van de personele overgang.

6.1.2. De HID RWS ZN wijst binnen haar dienst een contactpersoon aan die

is belast met de organisatie en coördinatie van de overgang van personeel

naar LSNed. Deze contactpersoon fungeert tevens als aanspreekpunt voor

de contactpersoon vanuit LSNed.

6.1.3. De directeur LSNed wijst eveneens een contactpersoon aan die ten

behoeve van LSNed wordt belast met de Organisatie en coördinatie van de

overgang van personeel naar LSNed.

6.2 Interpretatiecommissie
6.2.1. Indien in individuele gevallen niet tot overeenstemming kan worden

gekomen over het de voorwaarden waaronder de overgang plaatsvindt, dan

heeft de hierna te noemen Interpretatiecommissie de rol alsnog

overeenstemming te bereiken, ten aanzien van de voorwaarden waaronder

de personele overgang plaatsvindt. Indien niet tot overeenstemming kan

worden gekomen, adviseert de commissie de HID RWS ZN. De RWS-er

ontvangt van dit advies een afschrift.

6.2.2. De betrokken partijen stellen gezamenlijk een, uit vier personen

bestaande Interpretatiecommissie in, bestaande uit een onafhankelijke

voorzitter (niet-RWS-er), een (HRM)adviseur van of namens LSNed, een

adviseur arbeidsvoorwaarden van RWS en een lid van de (T)OR. De

commissie wordt bijgestaan door een secretaris.
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7 Overgangsregeling

7.1 Salaris
7.1.1 De RWS-ers die overgaan naar LSNed worden, voor zover dit binnen

de daar geldende salarisstructuur mogelijk is, ingepast in een vergelijkbare

salarisschaal op een salarisniveau dat leidt tot, minimaal, een gelijkblijvend

netto-inkomen. Bij de inschaling bij LSNed is de datum van overgang en het

functieraster van LSNed bepalend.

7.1.2 De RWS-er, die nog niet het voor hem geldende salarismaximum bij

LSNed heeft bereikt, heeft gedurende het eerste jaar na overgang recht op

een periodieke verhoging, tenzij de RWS-er aantoonbaar niet naar behoren

heeft gefunctioneerd. Na ommekomst van deze periode zal het

beloningsbeleid van LSNed onverkort van toepassing zijn.

7.1.3 De RWS-er die nog niet het maximumsalaris van de voor hem

geldende RWS-salarisschaal heeft bereikt, heeft ook bij LSNed het uitzicht

op dit maximum, waarbij met inachtneming van het gestelde in 7.1.2 wordt

uitgegaan van jaarlijkse periodieke verhogingen (bij goed functioneren) van

het voor hen geldende salarisschaalmaximum van LSNed. Op het moment

dat het RWS-salarisschaalmaximum wordt bereikt, blijft de medewerker dit

salaris in ieder geval blijvend behouden. Dit salaris zal worden aangepast

aan de algemene salarisherzieningen binnen LSNed.

7.1.4 Voor de toepassing van het gestelde in 7.1.1 wordt tot het netto-

inkomen bij RWS gerekend:

• het netto maandsalaris, gebaseerd op maximaal 36 uur per week;

• de netto vakantie-uitkering, op maandbasis;

• de netto eindejaarsuitkering, op maandbasis.

7.1.5. Inhoudingen die verband houden met de Pas-regeling,

ouderschapsverlof, levensloop, IKAP/cafetariaplan, ziektekostenverzekering

en contributies, worden buiten beschouwing gelaten bij de vergelijking van

het netto-inkomen.
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7.1.6 De RWS-er heeft aanspraak op een afbouwende toelage bij het

beëindigen of verminderen van toelagen zoals bedoeld in artikel

22a van het BBRA 1984, mits deze ten minste twee

voorafgaande jaren onafgebroken werd genoten en het inkomen

(conform artikel 2 sub f BBRA 1984) door het wegvallen of

verminderen van de toelage blijvend ten minste 3% wordt

verlaagd.

7.1.7 De medewerker die overstapt naar LSNed krijgt een compensatie

die bestaat uit een minimale loonstijging van l,25% (de

zogenaamde mobiliteitscorrectie). Daarnaast worden de lonen

geïndexeerd op basis van de spelregels zoals afgesproken in het

arbeidsvoorwaardenreglement LSNed. Ook kent LSNed de

zogenaamde werkkostenregeling. Deze zal worden ingezet zodat

het maximale voordeel voor de werknemer behaald kan worden.

7.1.8 De RWS-er wordt geïnformeerd over de financiële consequenties

van de overgang. LSNed verstrekt daartoe bruto — netto

berekeningen waarbij een vergelijking plaatsvindt tussen het

bruto-netto traject op basis van de inschaling bij RWS ZN en de

bij LSNed overeengekomen inschaling. Daarnaast verstrekt

LSNed inzicht in de pensioenopbouw. Hierbij ontvangen

medewerkers een overzicht waarbij het verschil tussen

pensioenregeling van het ABP en van Nationale Nederlanden tot

uitdrukking komen alsmede het verwachte pensioen bij het

bereiken van de pensioengerechte leeftijd van 67 jaar. Een

onafhankelijke pensioendeskundige zal, op individueel niveau,

medewerkers een toelichting geven op het pensioenoverzicht en

adviseren over de rechten en plichten van de werknemers in het

kader van het individuele pensioen. Op basis van deze informatie

maken individuele medewerkers de keus of zij opgebouwde

pensioenaanspraken willen overdragen van het ABP naar

Nationale Nederlanden.

7.1.9
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7.2 Dienstjaren
De bij het Rijk geldende dienstjaren worden geacht dienstjaren bij LSNed te

zijn geweest. Deze dienstjaren tellen onder andere mee bij LSNed voor de

bepaling van het diensttijdjubileum en bij reorganisaties.

7.3 Pensioen

7.3.1 Aan de RWS-er die een functie aanvaardt bij LSNed, en daarmee niet

is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP en die aanspraak heeft op

een voorwaardelijke pensioenaanspraak, kent het bevoegd gezag een

bijdrage toe ter hoogte van die aanspraak. Indien de overstap van ABP naar

pensioenaanbieder NN nadelige gevolgen heeft voor het te verkrijgen

pensioen, kent RWS ZN de RWS-ers een aanvullende bijdrage toe om dit

financieel nadeel te compenseren.

7.3.2. Voor de RWS-ers die door ten gevolgen van de aanvaarding van een

functie bij LSNed, nadeel ondervindt bij het opbouwen van nabestaanden

en/of wezenpensioen zal een aanvullende verzekering bij Nationale

Nederlanden worden afgesloten. Een eventuele aanspraak van

nabestaanden en/of wezen op deze verzekering dient minimaal

gelijkwaardig te zijn aan de hoogte van het nabestaanden en/of

wezenpensioen als ware de uitkering(en) verstrekt door het ABP.

7.3.3. Bijdragen worden in alle gevallen rechtstreeks betaald aan een

pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij of gestort op een rekening

voor banksparen, bij de overgang zal de voorwaardelijke pensioenopbouw

als onvoorwaardelijk pensioen worden ingekocht bij het ABP.

7.4 PAS-regeling
Voor RWS-ers die, op de datum van overgang, aanspraak konden maken op

de PAS-regeling zal LSNed een individuele regeling overeenkomen die

gelijkwaardig is aan de PAS-regeling zoals deze per 31 december 2014

binnen de Rijksoverheid van toepassing is.

7.5 Ouderschapsverlof
7.5.1. Voor de RWS-ers die op 31 december 2014 aanspraak kunnen

maken op ouderschapsverlof neemt LSNed het recht op gedeeltelijke

loondoorbetaling, evenals de bepaling met betrekking tot de verplichte
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terugbetaling over uit de regeling zoals deze op de datum van aanvraag

binnen de Sector Rijk van toepassing is.

7.5.2 De in 7.5.1 genoemde aanspraak kan niet gedaan worden voor

kinderen die na de datum van overgang, 1 januari 2015, geboren worden.

7.6 Woon- werkverkeer

7.6.1. Aan RWS-ers die op 31 december 2014 aanspraak konden maken op

een tegemoetkoming in de kosten voor het woon- werkverkeer blijft de

vergoeding gehandhaafd op € 0,19 per km,ook als de afstand tussen de

woning en de werkplek minder dan 10 km enkele reis bedraagt.

7.7 Lopende afspraken
7.7.1. Vanaf indiensttreding bij LSNed zijn de daar geldende

arbeidsvoorwaarden / rechtspositionele bepalingen op de betrokken RWS-er

van toepassing, evenals dit overgangsprotocol.

7.7.2 Uitzondering op 7.7.1 wordt gevormd door de nog lopende afspraken

en rechten (bijvoorbeeld studiefaciliteiten) en de in RKW-verband gemaakte

(ontwikkel-) afspraken, voor zover deze schriftelijk door RWS ZN zijn

vastgelegd. Deze worden door LSNed onverkort gerespecteerd.

7.8 Vakantieaanspraken
Niet opgenomen vakantieaanspraken worden bij ontslag bij RWS conform

het gestelde in het ARAR uitbetaald of worden op verzoek van betrokkene

tot een maximum van 80 uren overgeboekt naar LSNed. In overleg met

LSNed kunnen meer dan 80 uren worden overgeboekt, bijvoorbeeld in het

geval van reeds geplande verlofdagen. Mocht de overgang na 1 januari

2015 plaatsvinden, dan worden de vakantieaanspraken 2015 door LSNed

overgenomen.

7.9 Terugbetalingsverplichting
7.9.1 RWS verleent de RWS-er ontheffing van de terugbetalingsverplichting

met betrekking tot ouderschapsverlof en verhuis- en

studiekostenvergoeding. Voor ontvangen subsidies/bijdragen wordt

ontheffing van de terugbetalingsregeling verleend.
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7.9.2 Als algemene regel geldt dat het gebruik van zaken die door de dienst

ter beschikking zijn gesteld (bijvoorbeeld een mobiele telefoon en laptop

van de zaak) wordt beëindigd bij ontslag. Deze zaken moeten bij ontslag

worden ingeleverd.

7.10 Onvrijwillig ontslag
7.10.1 Bij onvrijwillig ontslag (lees: buiten zijn schuld of toedoen) bij

LSNed, waarbij recht op een WW-uitkering ontstaat en dat ingaat binnen 18

maanden na de datum van overgang, wordt de WW-uitkering, alsmede

eventuele (bovenwettelijke) aanvullingen daarop, tot uiterlijk 18 maanden

na de datum van overgang aangevuld tot 100% van de laatstelijk bij RWS

genoten bezoldiging.

7.10.2 Het gestelde in artikel 100a ARAR, houdende aanspraak op een

bovenwettelijke uitkering na ontslag bij het aanvaarden van een functie

buiten de overheid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande

dat voor de genoemde termijn van twee jaar in het tweede lid van dat

artikel wordt gelezen vijf jaar. De bovenwettelijke uitkering houdt in een

aanvulling en aansluiting op de gebruikelijke uitkering na ontslag buiten de

overheid. Deze bepaling is ongeacht de gehanteerde ontslaggrond voor alle

RWS-ers van toepassing die de overgang naar LSNed hebben gemaakt.

7.10.3 Bij onvrijwillig ontslag bij LSNed, waarbij recht op een WW-uitkering

ontstaat, met een ontslagdatum die ligt binnen 18 maanden na de datum

van overgang, wordt gedurende de uitkeringsperiode tot maximaal 18

maanden na de ontslagdatum bij LSNed, voor de vervulling van vacatures,

de medewerker als verplichte Van Werk Naar Werk kandidaat beschouwd.

Op een daartoe strekkend verzoek van de medewerker zal het Corporate

Mobiliteit Centrum (CMC) van RWS gedurende deze periode behulpzaam

zijn bij het vinden van een andere passende functie.

7.10.4 Gedurende vijf jaar na overgang naar LSNed kan in het geval van

onvrijwillig ontslag, voor het vinden van een nieuwe functie, een beroep

worden gedaan op het Corporate Mobiliteit Centrum (CMC) van RWS.
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8 Spijtoptantenregeling

8.1 Spijtoptantenregeling
8.1.1 Voor de RWS-er die overgaat naar LSNed en die binnen een jaar na

die overgang bij de directie van LSNed schriftelijk te kennen geeft dat zijn

functie naar zijn oordeel niet passend is, of daarover twijfelt, wordt door de

nieuwe en oude organisatie gezamenlijk een onderzoek ingesteld naar het

al dan niet passend zijn van die functie.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie,

bestaande uit een onafhankelijke voorzitter en leden van LSNed en RWS.

De commissie wordt ingesteld door de directeur LSNed en de HID RWS ZN

(in ieder geval nemen in deze commissie niet de leden van de eerder onder

6.2 genoemde adviescommissie zitting.)

8.1.2. Indien het in punt 8.1.1. bedoelde onderzoek leidt tot de conclusie

dat de functie bij nader inzien inderdaad niet passend is, wordt na

vaststelling van deze conclusie onderzocht of betrokkene alsnog een

passende functie binnen LSNed kan worden aangeboden. De commissie

adviseert in dit geval de directeur LSNed. De HID RWS ZN ontvangt een

afschrift van het advies.

8.1.3. Indien mogelijkheid tot een andere plaatsing binnen LSNed

ontbreekt, dan zal betrokkene binnen RWS ZN als verplichte VWNW

kandidaat worden aangemerkt.

8.1.4. Indien het in 8.1.1. bedoelde onderzoek leidt tot de conclusie dat de

nieuwe functie wel passend moet worden geacht, wordt de betrokken

medewerker daarvan gemotiveerd schriftelijk in kennis gesteld. De

commissie adviseert in dit geval de directeur LSNed. De HID RWS ZN

ontvangt van dit advies een afschrift.

8.1.5. Uiterlijk een jaar na overgang zal in overleg met het DGO I&M

worden bepaald of de termijn waarop de spijtoptantenregeling kan worden

ingeroepen moet worden verlengd. Mogelijke verlenging vindt plaats indien

de omvang van het aantal spijtoptanten daartoe aanleiding geeft.
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9 Algemene bepalingen

9.1 Algemeen
9.1.1. Dit overgangsprotocol vormt het kader waarbinnen de overgang van

RWS-ers naar LSNed plaatsvindt.

9.1.2. Over de inhoud van dit protocol is overeenstemming bereikt met het

Departementaal Georganiseerd Overleg van het Ministerie.

9.1.3. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan dit

protocol, in overleg met de (T)OR RWS ZN en in overeenstemming met het

Departementaal Georganiseerd Overleg, worden aangevuld of gewijzigd.

9.1.4. Dit protocol kan worden aangehaald als Overgangsprotocol LSNed.

9.2 Hardheidsclausule
9.2.1 RWS kan — na overleg met betrokken partijen - nadere voorzieningen

treffen voor gevallen, waarin dit protocol niet voorziet dan wel waarin de

toepassing daarvan in individuele gevallen tot een onbillijke en/of onredelijk

uitkomst leidt.

9.2.2. De in 9.2.1. genoemde hardheidsclausule is niet van toepassing,

indien het verzoek van de medewerker verband houdt met wijzigingen in

arbeidsvoorwaarden, ARAR en (fiscale) wet- en regelgeving die van

toepassing worden na de datum van overgang.

9.3 Relevante vacatures
9.3.1 Tot 1 januari 2017 worden op verzoek van de RWS-ers zo snel als

mogelijk vacatures voor relevante functies bij RWS ook opengesteld voor de

RWS-er die de overgang naar LSNed hebben gemaakt.

9.4 Inwerkingtreding
9.4.1 Dit protocol treedt in werking met ingang van 31 december 2014..
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Aldus opgemaakt te Den Haag en door partijen ondertekend op 2014.

rjç

Na en” de CNV Publieke Zaak,

Loe S ueler

EN MILIEU,

Namens het AC,
————-)

Peter Wulms

DE MINISTER

namens d(

II,

FNV,
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