
1 

 

OVERGANGSPROTOCOL van FNOP Enexis naar Alliander 

AKKOORD d.d. 14 oktober 2015 

 

Dit overgangsprotocol garandeert voor de overgang van Friesland en Noordoostpolder Enexis naar 

Alliander dat de indiensttreding plaatsvindt bij Alliander op basis van: 

 

1. Minimaal gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket 

2. Behoud van jouw schaalsalaris en salarisperspectief 

3. Behoud van je persoonlijke garantie(s) 

4. Behoud van werk in een functie die passend is.  

 

Dit overgangsprotocol is op jou van toepassing als je naam staat vermeld in BIJLAGE 1. 

 

In het overgangsprotocol FNOP worden de begrippen uit de cao Netwerkbedrijven (hierna: cao NWb) 

gevolgd. Een overzicht is bijgevoegd in BIJLAGE 2. 

 

1. Arbeidsovereenkomst 

• Als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt, blijft deze bij Alliander voor 

onbepaalde tijd gelden. Als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, krijg je bij 

indiensttreding bij Alliander een arbeidsovereenkomst voor de resterende looptijd.  

• Alliander zal geen proeftijd met jou overeenkomen. 

• De diensttijd die je bij Enexis hebt opgebouwd wordt door Alliander overgenomen. 

 

2. Cao NWb en ABP-pensioenregeling 

Per datum indiensttreding bij Alliander blijven de cao NWb en het pensioenreglement van de 

stichting ABP zonder onderbreking van toepassing. 

 

3. Bedrijfs-cao en bedrijfsregelingen  

Per datum indiensttreding bij Alliander zijn de op dat moment geldende bedrijfs-cao en 

bedrijfsregelingen van Alliander op jou van toepassing.  

 

Een overzicht van onderlinge verschillen tussen de bedrijfs-cao en de bedrijfsregelingen van Enexis 

en die van Alliander kun je lezen in de pakketvergelijking, hieronder toegevoegd als BIJLAGE 3. De 

teksten van de bedrijfs-cao en bedrijfsregelingen van Alliander kun je raadplegen in BIJLAGE 4. 

 

Per datum indiensttreding bij Alliander is het sociaal plan van Alliander op jou van toepassing 

(BIJLAGE 5). Het sociaal beleid van Enexis is dan niet meer van toepassing. 

 

Werk naar werk 

Per datum indiensttreding bij Alliander wordt in jouw arbeidsovereenkomst als individuele garantie 

opgenomen dat het sociaal plan Alliander op jou van toepassing is tot 1 januari 2018. Als je voor 

2018 boventallig wordt, behoud je als individuele garantie de rechten van de fase 1: mobiliteitsfase 

(artikel 1.1, 1.2 en 1.3 op pg. 8 en 9 van het sociaal plan) tot 1 januari 2018 en jouw dienstverband 

tot tenminste 2018. 

 

Indien het sociaal plan en/of deze individuele garantie op jou van toepassing is, heb jij tevens 

voorrang bij vacatures bij sollicitatie op vacatures bij Enexis, conform bedrijfsregeling 27 van Enexis. 

Dit voorrangsrecht geldt ook tot 1 januari 2018. 
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4. Individuele arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

 

Behoud schaalsalaris en -perspectief 

Bij je indiensttreding bij Alliander worden je bij Enexis geldende schaalsalaris en -perspectief ingepast 

in de bestaande salarisregeling van Alliander. Daarbij houd je recht op je bij Enexis geldende 

schaalsalaris en -perspectief.  

De match die is gemaakt van jouw functie bij Enexis naar de passende functie bij Alliander en het 

minimum en maximum bedrag van de daarbij horende salarisschaal kun je vinden in BIJLAGE 6. 

 

Behoud van persoonlijke garantie(s) 

Persoonlijke schriftelijk bij Enexis vastgelegde garantie(s) zoals garantietoelage en/of toelage functie, 

vaste persoonlijke toelage(n) en salarisperspectief worden door Alliander overgenomen en 

schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.  

 

Als je bij Enexis een 36-urig fulltime werkweek hebt afgesproken, behoud je deze individuele 

afspraak bij Alliander inclusief de bijbehorende roosterafspraak. 

 

Een studie waarvoor je bij Enexis een vergoeding in tijd en of geld ontvangt, mag je conform de 

gemaakte afspraken afmaken. Je opgebouwde DI-budget gaat mee over naar Alliander.  

 

Jouw individuele verlofsaldo op de datum van uitdiensttreding bij Enexis neem je mee naar Alliander. 

Voor wat betreft het Verlof 2011 geldt dat de binnen Enexis geldende vervaltermijn van 5 jaar van 

toepassing blijft bij Alliander. Dat betekent dat als dat verlof niet tijdig is opgenomen, de 

openstaande verlofuren 2011 per 1 januari 2017 vervallen.  

 

Uitgegaan wordt van individuele garanties die blijken uit schriftelijke documentatie (zoals 

correspondentie, salarisstrook, personeelsdossier, personeelsadministratie). Als jij van mening bent 

dat jij recht hebt op een bepaalde individuele garantie, zal je hiervoor relevante schriftelijke stukken 

moeten (kunnen) overleggen.  

 

Minimaal gelijkwaardige overgang naar bedrijfs-cao en bedrijfsregelingen van Alliander 

Je ontvangt op individuele basis een overzicht van de vergelijking van plussen en minnen tussen de 

bedrijfs-cao en de bedrijfsregelingen die je nu bij Enexis krijgt en die je straks krijgt bij Alliander. Per 

saldo zal het pakket voor jou minimaal gelijkwaardig blijven, zo nodig door middel van een (extra) 

persoonlijke toelage per maand.   

 

Voorafgaand aan indiensttreding bij Alliander wordt deze vergelijking in een individueel gesprek met 

je doorgenomen met een overzicht van het geldende schaalsalaris, - perspectief, individuele 

garanties c.q. afspraken en verlofsaldi bij indiensttreding bij Alliander. Dit overzicht zal integraal 

onderdeel uitmaken van je arbeidsovereenkomst met Alliander.  

 

Nabetalingen van aanspraken over 2015 

De door jou bij je uitdiensttreding opgebouwde en nog niet uitbetaalde vakantietoeslag wordt door 

Enexis in de maand december 2015 aan je uitbetaald. Dit betekent dat je per datum indiensttreding 

vakantietoeslag conform de cao NWb opbouwt bij Alliander. 

 

De resultaatafhankelijke beloning (RAB) over het jaar 2015 wordt conform de bepalingen in de cao 

NWb en de voor 2015 vastgestelde doelstellingen uitgekeerd door Enexis. Die uitkering vindt plaats 

in de maand juni 2016. 
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De individuele variabele beloning over het jaar 2015 wordt conform de bepalingen in de bedrijfs-cao 

en de voor 2015 vastgestelde doelstellingen uitgekeerd door Enexis. Die uitkering vindt plaats in de 

maand mei 2016.  

 

5. Plaats- en tijdonafhankelijk werken  

Als gevolg van je indiensttreding neemt je woon-werkverkeer niet of zo beperkt mogelijk toe. Daarbij 

zullen alle mogelijkheden van plaats- en tijdonafhankelijk werken worden toegepast rekening 

houdend met de inhoud van je werkzaamheden en persoonlijke situatie.  

 

Als jouw standplaats Leeuwarden bij de overgang wijzigt in Duiven of Zutphen (locatie Alliander), kun 

je met Alliander over plaats- en tijdonafhankelijk werken individuele afspraken maken binnen de in 

BIJLAGE 7 opgenomen kaderafspraken. Deze individuele afspraken worden opgenomen in je 

arbeidsovereenkomst met Alliander. 

 

6. Leningen: hypotheken en autofinanciering Enexis 

Als je bij Enexis een lopende hypotheeklening hebt waarvan Essent de hypotheeknemer is en blijft, 

kun je die onder de bestaande voorwaarden bij Alliander voortzetten.  

 

Als je bij Enexis een lopende autolening hebt op grond van de regeling Autofinanciering 

(bedrijfsregeling 6) waarvan Enexis de geldverstrekker is, kun je deze onder de bestaande 

voorwaarden bij Alliander voortzetten.  

 

7. Leaseauto 

Als je bij Enexis een leaseauto (categorie 0, 1 of 2) of bedrijfsauto-plus privé om functionele redenen 

tot je beschikking hebt, kun je het bestaande leasecontract bij Alliander uitrijden. Bij vervanging van 

deze auto zal op basis van de dan geldende leaseregeling bij Alliander worden bekeken, in hoeverre 

jij in aanmerking komt voor een (nieuwe) leaseauto en op welke wijze. 

 

Als je bij Enexis een leaseauto om arbeidsvoorwaardelijke redenen (categorie 3 en 4) tot je 

beschikking hebt, kun je het bestaande leasecontract bij Alliander uitrijden. Bij vervanging van deze 

auto kom je in aanmerking voor een gelijkwaardige (nieuwe) leaseauto en voorwaarden bij Alliander. 

Uitgangspunt hierbij is de op dat moment geldende leaseregeling bij Alliander.  

 

8. Passende functie 

Alliander zal jou een functie aanbieden waarvan de inhoud zoveel mogelijk overeenkomt met de 

soort en kwaliteit van de werkzaamheden die jij bij Enexis uitvoerde. Alliander zal daarbij zoveel 

mogelijk rekening houden met je werk- en denkniveau, ervaring en beloningsniveau bij Enexis. 

 

9. Hardheidsclausule 

In gevallen waarin dit overgangsprotocol niet voorziet of toepassing zal leiden tot een individueel 

onbillijke situatie, zal Alliander voor jou een in positieve zin afwijkende en op maat gesneden 

individuele regeling treffen. 

 

 


