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Overname-protocol i.v.m. outsourcing APG-medewerkers naar 
Securitas 

Preambule 
Dit overnameprotocol is van toepassing op de (voorgenomen) outsourcing van de eenheid 
Group Shared Services, Beveiliging en Receptie. APG hecht groot belang aan een 
zorgvuldige behandeling van de belangen van de medewerkers. Dit blijkt ondermeer uit de 
keuze van de verkrijgende partij - Securitas - die bereid is om de door APG gewenste 
zorgvuldige benadering vorm te geven. 
Partijen hechten er aan in dit protocol vast te leggen dat op de outsourcing van de APG 
medewerkers van de receptie en beveiliging in Heerlen de Wet Overgang van Onderneming 
(artikelen 7:662 tot en met 7:666 BW) van toepassing zijn. De afspraken in dit overname 
protocol vormen een aanvulling/afwijking op het bepaalde in de Wet Overgang 
Ondernemingen en op de met medewerker overeengekomen arbeidsvoorwaarden met APG 
en op de arbeidsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst met 
Securitas en de CAO Particuliere Beveiliging én, voor zover van toepassing, 	het 
Personeelshandboek Receptie Services bij Securitas. 
APG en de Vakorganisaties hebben voor dit soort outsourcingstrajecten een bege-
leidingscommissie in het leven geroepen. Deze begeleidingscommissie heeft tot taak om de 
zorgvuldigheid van het proces te monitoren. 

Artikel 1: Inleiding 
Dit overnameprotocol bevat afspraken en toezeggingen die APG Diensten B.V., dan wel de 
eventuele rechtsopvolger daarvan te Heerlen (hierna te noemen: APG) en Securitas tezamen 
met de vakbonden zijn overeengekomen voor de medewerkers van Beveiliging en Receptie te 
Heerlen die, in het kader van de uitbesteding van de Beveiliging en Receptie aldaar, overgaan 
naar Securitas Beveiliging BV, respectievelijk Securitas Services BV. 

Artikel 2: Definities 
In dit overnameprotocol worden de volgende definities gehanteerd: 

APG: 
waar gesproken wordt over APG wordt bedoeld APG te Heerlen; 
Cao APG- collectieve arbeidsovereenkomst zoals die geldt voor medewerkers 

- 
	bij APG; 

c 	datum overgang: 
- 	de datum waarop de Beveiliging en Receptie door APG worden overgedragen 

aan Securitas. 
. cao: 

de CAO Particuliere Beveiliging zoals die geldt voor het personeel dat overgaat 
naar Securitas; 

Personeelshandboek: 
het Personeelshandboek Receptie Services, zoals dat geldt binnen Securitas 
Services BV; 

• Medewerker: 
- onder medewerker wordt verstaan degene die tot de datum overgang een 

arbeidsovereenkomst heeft met APG en waarvan de werkzaamheden worden 
overgedragen aan Securitas. 
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Artikel 3: Individuele en collectieve arbeidsovereenkomst 
Minimaal twee weken voor datum overgang, krijgt de medewerker een schriftelijk voorstel met 
arbeidsvoorwaarden van Securitas aangeboden dat gebaseerd is op de van toepassing zijnde 
cao en, voor zover van toepassing, het Personeelshandboek bij Securitas, aangevuld met 
hetgeen in dit overnameprotocol is bepaald. 
De aangeboden arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd, tenzij de over 
te nemen werknemer thans ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft. 
Bij ingang van de arbeidsovereenkomst met Securitas zal de arbeidsovereenkomst 
met APG van rechtswege over zijn gegaan, met uitzondering van die punten waarover in dit 
Protocol anders is bepaald. 

Artikel 4. Anciënniteit 
De door de medewerker bij APG opgebouwde anciënniteit wordt gerespecteerd, zodat de 
medewerker vanaf datum overgang geacht wordt bij Securitas in dienst te zijn vanaf zijn oor-
spronkelijke datum indiensttreding bij APG of diens rechtsvoorganger(s). 

Artikel 5: Arbeidsduur, arbeidstijden en dienstroosters 
De medewerker krijgt bij Securitas een dienstverband met eenzelfde aantal werkbare uren op 
jaarbasis (gebaseerd op de gemiddelde arbeidsduur per week in het jaar voorafgaande aan 
de overgang) en eenzelfde arbeidsduur per week als dat de medewerker met APG was 
overeengekomen. De dienstroosters worden in overleg tussen de medewerkers beveiliging en 
receptie en de leidinggevende samengesteld. Het dienstrooster wordt definitief vastgesteld 
door Securitas. 

Artikel 6. Inschaling 
De medewerker zal met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 conform de 
functiesystematiek en beloningssystematiek van Securitas worden ingeschaald; dit gebeurt 
zoveel mogelijk op basis van de feitelijke werkzaamheden die hij verricht op de dag v66r de 
overgang. Hiervoor is een vergelijking gemaakt door HR en management van zowel APG als 
van Securitas. 

Artikel 7. Inkomen bij Securitas 
Bij de vaststelling van het bruto maandsalaris bij Securitas op datum overgang wordt 
uitgegaan van het bruto jaarinkomen bij APG geldend op de dag vôôr de overgang. Onder 
bruto jaarinkomen (peildatum: laatste kalenderdag voor overname in 2015) wordt in ieder 

geval verstaan: 
12x bruto maandsalaris, 
8% vakantietoeslag, 
7,45% eindejaarsuitkering, 
eventuele persoonlijke vaste toelage(s) en toeslagen (incl. PT 2013), 
compensatie van verlofrechten, 
compensatie van eventuele gewenningstoelage. 

Het bruto jaarinkomen Securitas bestaat uit: 
Basissalaris (salaris van een loonperiode) x 13 plus vakantiegeld x (eventueel) 
parttimepercentage. Plus het bedrag van de eindejaarsuitkering. 
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Indien het huidige bruto maandsalaris hoger is dan het schaalsalaris volgens de CAO 
respectievelijk Personeelshandboek bij Securitas wordt het verschil betaald als een 
persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag is een onderdeel van het vaste salaris en is 
daarmee pensioengevend. Deze persoonlijke toeslag wordt aangepast met de procentuele 
stijgingen waarmee de salarisschalen bij Securitas in de toekomst worden verhoogd. Bij 
promotie naar een hogere salarisgroep zal de helft van de promotieverhoging worden 
verrekend met de persoonlijke toeslag. Bij eventuele demotie blijft de toeslag gelijk. 

Alle variabele toeslagen (afhankelijk van de inzet van betrokken medewerkers) worden door 
Securitas conform de van toepassing zijnde normen bij APG uitbetaald. Securitas factureert 
het meerdere bij APG. 

Voor de medewerker die in het refertejaar een overwerkvergoeding ontvangt bij APG, wordt 
deze in een overgangsperiode van vijf jaar voortgezet op basis van de gemiddelde nominale 
vergoeding in het refertejaar (het jaar voor de overgangsdatum). In het eerste jaar bedraagt 
deze 100%, waarna deze in de volgende jaren wordt verlaagd tot 80, 60, 40 en 20% van dat 
bedrag. Op deze afbouwvergoeding wordt de feitelijke nominale vergoeding die de 
betreffende medewerkers voor eventueel overwerk ontvangen bij Securitas volledig in 
mindering gebracht. 

Artikel 8 Bovenwettelijke uitkering 
De overgangsregeling bovenwettelijke ontslaguitkeringen en bijlage X conform de bepalingen 
in de overgangsmaatregel bij de APG cao 2013-2014 en in de brief die medewerkers in 2013 
individueel ontvangen hebben van APG gaat van rechtswege mee over (en APG vrijwaart 
Securitas van deze kosten). 

Artikel 9: Werkgarantie en standplaats 
Securitas biedt, gedurende maximaal 5 jaar, alle medewerkers die van APG worden 
overgenomen,'een gelijkwaardige functie aan op de standplaats APG Heerlen. Mocht 
Securitas op enig moment gedurende genoemde periode van 5 jaar geen voldoende 
werkzaamheden meer voorhanden hebben binnen de huidige standplaats zal Securitas 
passend werk aanbieden binnen maximaal 25 kilometer van de huidige standplaats. Indien dit 
niet mogelijk is, kan de medewerker ook buiten de straal van 25 kilometer te werk worden 
gesteld. Securitas heeft in dat geval een inspanningsverplichting om de medewerker 
maximaal 50 kilometer te laten reizen (enkele reisafstand op basis ANWB routeplanner). Op 
vrijwillige basis kan de medewerker een langere afstand accepteren. Indien de medewerker 
de langere reisafstand niet accepteert/kan accepteren, zal hij meewerken aan beëindiging van 
zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De vaststellingsovereenkomst zal in 
dat geval op neutrale wijze worden opgesteld, waarbij in de vaststellingsovereenkomst zal 
worden opgenomen dat het initiatief tot beëindiging bij de werkgever is gelegen, dat de 
werknemer geen verwijt treft en dat er geen sprake is van een ontslag op staande voet. De 
medewerker komt in dat geval uitsluitend de bovenwettelijke uitkering bedoeld in artikel 8 van 
dit Protocol toe, op basis van de daar genoemde Bijlage X. 
Bovenstaande neemt niet weg dat het Securitas altijd is toegestaan om de arbeids-
overeenkomst met een medewerker te beëindigen als er sprake is van een ontslag om 
dringende reden zoals bepaald in art. 7:677 BW, of een ontslagreden zoals bepaald in art. 
7:685 BW. 
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Artikel 10: Woon-werkverkeer 
Securitas betaalt maximaal 5 jaar, of korter wanneer het contract tussen Securitas en APG 
eerder eindigt dan de overeengekomen 5 jaar, aan de medewerker een reiskostenvergoeding 
die gedurende de eerste drie jaar ten minste gelijk is aan de reiskostenvergoeding die de 
medewerker bij APG ontvangt onmiddellijk v66r de datum overgang. Daarna is datgene van 
toepassing dat in arbeidsvoorwaarden van Securitas van toepassing is. Als de vergoeding van 
APG meer is, dan bedraagt in jaar vier de vergoeding datgene dat in de arbeidsvoorwaarden 
van de verkrijger van toepassing is plus 60% van het verschil tussen het oorspronkelijke 
bedrag en hetgeen in de arbeidsvoorwaarden van Securitas van toepassing is, en in jaar vijf 
40%. 

Artikel 11: Verlof/vakantie 
Vanaf datum overgang gelden de regels voor het aanvragen en opnemen van verlof en 
vakantie volgens de CAO bij Securitas en de bij Securitas geldende regels. Reeds door 
medewerkers geplande vakanties in 2015 na datum van overgang worden door Securitas 
gerespecteerd waarbij medewerkers een verloftegoed van maximaal driemaal de wekelijkse 
arbeidsduur mee kunnen nemen naar Securitas. Het resterende vakantieurentegoed wordt 
uitbetaald bij einde dienstverband. 
De vakantieopbouw c.q. het aantal vakantiedagen en andere verlofrechten, voor zover die bij 
APG, hoger zijn dan bij Securitas, worden per de datum overgang berekend en uitgedrukt in 
een maandelijks compensatiebedrag dat voor de duur van het dienstverband van de 
medewerker wordt opgenomen in de persoonlijke toeslag. Medewerkers kunnen daarvan, 
indien gewenst, bij Securitas onbetaald verlof opnemen. Jaarlijks wordt dit 
compensatiebedrag opnieuw vastgesteld. Dit geldt niet voor het seniorenverlof want dat 
verschil wordt jaarlijks verwerkt in de vast te stellen arbeidsuren bij datum overgang. Dit zal 
gebeuren op grond van de leeftijd en de daarmee verbonden seniorenverlofrechten die de 
werknemer die besluit gebruik te maken van het seniorenverlof op enig moment zou hebben 
gehad binnen de APG seniorenregeling zoals die van rechtswege mee is over gegaan. 

Artikel 12: Ziekte en arbeidsongeschiktheid 
Voor de medewerkers die op de datum overgang ziek is/zijn, gelden op zijn minst de 
aanvullingsbepalingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid op grond van de CAO bij APG. 
Voor medewerkers die na de datum van overgang ziek worden, gelden op zijn minst de 
bepaling van de CAO bij APG gedurende de looptijd van het contract van 5 jaar. 

Artikel 13: Pensioen 
a. De medewerker wordt vanaf het moment dat hij bij Securitas in dienst treedt deelnemer aan 

het Pensioenfonds (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging) van 
toepassing bij Securitas. 

b. De medewerker die als gevolg van de overgang naar Securitas voorwaardelijke pensioen-
aanspraken kwijt raakt, ontvangt van APG bij de uitdiensttreding een bedrag dat gelijk is 
aan de contante waarde van de te verliezen pensioenaanspraken rekening houdend met 
een vertrekkans. Dit bedrag zal voor zover dit fiscaal mogelijk is, worden bestemd voor 
pensioen inkoop. 

c. De medewerker ontvangt van APG bij de uitdiensttreding eveneens een bedrag ter 
compensatie van een lagere toekomstige pensioenopbouw. Dit bedrag zal voor zover dit 
fiscaal mogelijk is, worden bestemd voor pensioen inkoop. 



d. APG draagt zorg voor een (tijdelijke) verzekering van het risico van een lager 
nabestaanden pensioen dat ontstaat doordat op basis van wettelijke regels 
waardeoverdracht niet mogelijk is. Deze verzekering vult bij overlijden de huidige dekking 
aan tot het niveau dat er zou zijn geweest als er wel collectieve waardeoverdracht zou 
hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt voor de pensioengeldige diensttijd voor 1 januari 
2015 uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar en na die datum van 67 jaar. De 
dekking loopt tot de datum waarop de waardeoverdracht alsnog geëffectueerd kan worden. 
De verzekering vervalt echter als de medewerker er op dat moment niet voor kiest de 
collectieve waardeoverdracht daadwerkelijk te realiseren. De kosten van de dekking komen 
voor rekening van APG. 

e. In individuele situaties is het mogelijk een aanvullende ANW verzekering af te sluiten. De 
kosten van deze verzekering komen voor rekening van de werknemer. 

f. De medewerker die overgaat naar Securitas gaat vanaf het moment van overgang de 
pensioenpremie betalen zoals die van toepassing is bij Securitas. In geval die premie 
hoger is dan de premie bij APG ontvangt de medewerker hiervoor van APG bij 
uitdiensttreding een eenmalige compensatie die als volgt wordt berekend: verschil tussen 
de maandelijkse pensioenpremie bij Securitas en de maandelijkse pensioenpremie bij APG 
op het moment van de overgang, vermenigvuldigd met 60 (alle bedragen zijn bruto 
bedragen). 

Artikel 14. Zorqverzekerinq 
De medewerker kan op of na datum overgang overstappen naar de collectieve zorg~ 
verzekeraar van Securitas. De medewerker kan voor zichzelf en voor zijn gezin deelnemen 
aan deze verzekering. 
Indien de medewerker overgaat naar een gelijkwaardig pakket, vindt er geen medische 
selectie plaats. 

Artikel 15. Dienstjubileum 
De medewerker die gedurende een periode van 5 jaar na overgang een dienstjubileum viert, 
heeft recht op een uitkering die gelijk is aan de uitkering die hij gehad zou hebben als hij nog 
in dienst was geweest van APG. 

Artikel 16: Eindafrekening 
Uiterlijk 4 weken na beëindiging van het dienstverband bij APG ontvangt de medewerker een 
eindafrekening van alle inkomensbestanddelen waarop hij recht had tot de overgangsdatum 
alsmede van de tegenwaarde van de resterende verlofdagen en de eventuele overige door 
APG verschuldigde afkoopbedragen, waaronder in ieder geval het resterende deel van de 
afkoop hypotheekfaciliteit waarop de medewerker recht had, alsmede eventuele 
verbeteringen daarvan die nog stand komen na de datum van overgang, en compensaties op 
grond van dit overgangsprotocol. Heeft de medewerker in het kader van het budget Duurzame 
Inzetbaarheid ingetekend op een activiteit waarvan de feitelijke deelname is gelegen na de 
datum van overgang, dan kan hij daar nog aan deelnemen. 

Artikel 17: Fiscaal/financieel advies 
Met betrekking tot de uitvoering van de bovenstaande regelingen is tevens overeengekomen 
dat APG zich inspant om voor iedere individuele medewerker, via een persoonlijk advies door 
fiscaal / financiële experts, te komen tot een zo optimaal mogelijke toewending van de, door 
APG, te storten gelden. Tevens vindt een bijeenkomst plaats georganiseerd vanuit de 
vakbonden, voor alle betrokken medewerkers 
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Artikel 18: Hardheidsclausule 
Bij de uitvoering van dit Protocol is een hardheidsclausule van toepassing. Deze houdt in dat 
in het geval de toepassing van bepalingen van het Protocol, bij een overigens correcte 
toepassing, in bijzondere individuele gevallen tot een onbillijke situatie voor de werknemer(s) 
zou leiden, de werkgever, i.c. de Directeur HR van APG, ten gunste van de werknemer in 
uitzonderingsgevallen kan afwijken van dit Protocol. 

Artikel 19: Opting in 
Dit protocol is alleen op de individuele werknemer van toepassing als die hiermee instemt. Als 
de werknemer niet onder het protocol wenst te vallen, zal de overgang sec op basis van de 
wet overgang van onderneming plaatsvinden. 

ArhkI 90 

Bij beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst tussen Securitas en APG, eindigen 
voor Securitas alle in dit protocol opgenomen rechten en plichten. APG bedingt bij de nieuwe 
leverancier dat het personeel dat thans overgaat naar Securitas, voor zover alsdan nog in 
dienst bij Securitas, overgaat naar die nieuwe leverancier. De garanties vanuit dit onderhavige 
overname-protocol ten aanzien van (oud)APG-personeel - voor zover nog van toepassing - 
worden vervolgens met de opvolgende leverancier overeengekomen. 

6, 



Overeengekomen te Heerlen op 19 januari 2015 

FNÇ( Boiidgenoten 

CNV PthEek~k 

De UNIE 

vcPs 

A'95/CMFH 

APG Diensten B.V. 

7 
M. Boerekamp 

Securitas Beveiling B.V 

............... 

) cholm an'n 
Country President 
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