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Hoofdstuk 1  Definities 

artikel 1. Werkgever  

Voor de werknemers werkzaam bij APG Algemene Pensioen Groep N.V.,de directie APG 
Algemene Pensioen Groep N.V., voor de werknemers werkzaam bij Loyalis, de directie van Loyalis 
N.V., voor de werknemers  werkzaam bij APG Investment Services N.V. de directie van APG 
Investment Services N.V., voor de werknemers werkzaam bij Cordares Holding N.V., de directie 
van Cordares Holding N.V. 

artikel 2. Werknemer 

De werknemer die overeenkomstig de bepalingen van de vigerende cao een arbeidsovereenkomst 
heeft met werkgever. 

artikel 3. Vakorganisaties 

FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CMHF, gevestigd te Den Haag, De UNIE, gevestigd te 
Culemborg, VCPS, gevestigd te Den Haag en CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag. 

artikel 4. Reorganisatie 

Een inkrimping of wijziging van de werkzaamheden die leidt tot wijziging van functie(s), 
herplaatsing van werknemers en/of boventalligverklaring, met gevolgen voor de rechtspositie van 
de werknemer.  

artikel 5. Functie 

De functienaam zoals opgenomen in de personeelsadministratie. 

artikel 6. Nieuwe functie 

Een functie die in het betreffende organisatieonderdeel voor de reorganisatie niet voorkomt. 

artikel 7. Gelijkblijvende functie 

Een gelijkblijvende functie is een functie op hetzelfde functieniveau waarvan de inhoud (feitelijke 
werkzaamheden) niet wijzigt of slechts zodanig wijzigt dat een willekeurige vervuller van de 
oorspronkelijke functie in staat is om, eventueel na een inwerkperiode van maximaal twee 
maanden, deze functie te vervullen. 

artikel 8. Niet gelijkblijvende functie 

Indien de functie een hogere of lagere schaal kent dan de oude functie of – ingeval van een 
gelijkblijvend functieniveau – indien de inwerkperiode voor een willekeurige functiehouder van de 
oude functie langer is dan 2 maanden.  

artikel 9. Passende functie 

Een passende functie is een functie binnen APG die aansluit bij de opleiding en werkervaring van 
de werknemer, dan wel waarvoor de werknemer binnen een halfjaar geschikt gemaakt kan 
worden.  
Een passende functie moet daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden: 
• De functie is maximaal één schaal lager dan de functie die de werknemer vervulde vóór de 
reorganisatie; 
• De afstand reistijd woon-werk (snelste reistijd enkele reis per openbaar vervoer) wordt niet meer 
dan anderhalf uur, tenzij de werknemer al een langere reistijd had. 

artikel 10. Functieschaal 

De aan het niveau van de functie gekoppelde salarisschaal. 



artikel 11. Formatieplaatsenplan  

Een overzicht van:  
- de huidige en nieuwe functies (inclusief waardering) en  
- de bestaande en toekomstige formatieplaatsen (was/wordt lijst) 

artikel 12. Salaris  

Het tussen de werknemer en werkgever overeengekomen bruto maandsalaris (schaal en RSP) 
zoals bedoeld in de vigerende cao. 

artikel 13. Salarisperspectief  

Het normsalaris (RSP 100) van de schaal volgens welke de werknemer wordt beloond. 

artikel 14. Duur dienstverband (Anciënniteit) 

Het aantal jaren van het dienstverband met werkgever dan wel de rechtsvoorganger(s) van 
werkgever inclusief de periode doorgebracht bij werkgever in dienst van derden (bij de bepaling 
van de lengte van de diensttijd wordt hetgeen hierover is bepaald in het Ontslagbesluit en de 
“beleidsregels ontslagtaak UWV” in acht genomen). 

artikel 15. Afspiegelingsbeginsel  

Dit beginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van het bedrijfsonderdeel op 
basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel 
van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen: 
• 15 tot 25 jaar 
• 25 tot 35 jaar 
• 35 tot 45 jaar 
• 45 tot 55 jaar 
• 55 jaar en ouder 
De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen moet op een dusdanige manier 
plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en na de 
inkrimping nagenoeg gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het 
kortste dienstverband als eerste voorgedragen voor ontslag. 

artikel 16. Bedrijfsonderdeel 

De ten behoeve van de toepassing van het Sociaal Plan te onderscheiden onderdelen van 
werkgever. Het begrip Bedrijfsonderdeel heeft dezelfde betekenis als het begrip Bedrijfsvestiging in 
het Ontslagbesluit (zie ook bijlage 1 bij het Sociaal Plan). 

artikel 17. Uitwisselbare functies 

Functies met verschillende benamingen, die naar aard, inhoud, functieniveau, benodigde 
competenties, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn, en ter 
uitvoering van het Ontslagbesluit als dezelfde functie kunnen worden beschouwd. Uitgangspunt is 
dat een werknemer vrijwel direct inzetbaar moet zijn in de andere – uitwisselbare – functie. De 
‘overdrachtsperiode’ is de periode die een werknemer in het algemeen (dus objectief beschouwd) 
nodig heeft om in de andere functie ingewerkt te raken. Wat in het gegeven geval een redelijke 
overdrachtsperiode is, dient aan de hand van bijvoorbeeld de complexiteit van de functies 
beoordeeld te worden. In de praktijk wordt vaak een periode van enkele dagen tot enkele weken 
gehanteerd voor de bepalende, essentiële functie-eisen en drie tot zes maanden voor de minder 
bepalende functie-eisen. Bepalende functie-eisen zijn die functie-eisen waaraan ten minste moet 
worden voldaan om in de functie inzetbaar te zijn. Naarmate de benodigde overdrachtsperiode 
langer is, zal eerder dienen te worden geconcludeerd dat de functies niet uitwisselbaar zijn. 
 



Hoofdstuk 2  Inleiding 

Om reorganisaties en de daarmee samenhangende personele gevolgen op een 
verantwoorde wijze te begeleiden, is een sociaal plan van belang.  
 
Te verwachten valt dat in verschillende onderdelen van de organisatie door verschillende oorzaken 
op beperkte schaal functies komen te vervallen dan wel zodanig van inhoud veranderen dat niet 
alle werknemers aan de nieuwe functie-eisen kunnen voldoen. Bovendien is het steeds moeilijker 
om werknemers die hun functie verliezen intern te herplaatsen. Dit blijft overigens nadrukkelijk wel 
het streven. Het kan voorkomen dat functies veranderen, vervallen of dat werkzaamheden worden 
verplaatst naar een andere locatie. Het is mogelijk dat werknemers daardoor hun functie verliezen 
en boventallig worden. APG Groep streeft er naar dat werknemers ander werk vinden binnen of 
buiten APG Groep. In dit sociaal plan wordt aangegeven welke ondersteuning APG Groep daarbij 
biedt. 



Hoofdstuk 3  Uitgangspunten 

artikel 1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

APG Groep zal zoveel als mogelijk anticiperen op te verwachten ontwikkelingen en deze ook 
transparant maken voor haar werknemers.  
 

artikel 2. Formatieplan 

APG Groep zal bij iedere reorganisatie een ontwerp formatieplan opstellen of een ontwerpwijziging 
op het reeds bestaande formatieplan.  
Het formatieplan omvat: 
- het onderdeel waar de reorganisatie zal plaatsvinden (het bedrijfsonderdeel); 
- welke functies vervallen, gelijkblijvend, gewijzigd of nieuw zijn en 
- het aantal en de soorten functies (taken en functie-eisen) die in de organisatie vervuld               
  moeten worden, met niveauaanduiding (salarisschaal). 
 

artikel 3. Gefaseerde aanpak 

 

 

artikel 4. Rol vakorganisaties 

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kunnen de vakorganisaties in overleg treden om 
een rol te vervullen bij de uitwerking van de reorganisatie. Als dit aan de orde is zullen de 
vakorganisaties binnen twee weken na ontvangst van de adviesaanvraag dit bij de werkgever aan 
de orde stellen. 



Hoofdstuk 4 Vaststelling van boventalligheid 

artikel 1. Verschillende oorzaken van boventalligheid 

 
 

 
 
 
 

artikel 2. Afspiegelingsprincipe 

In het Ontslagbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 maart 2006 
is vastgelegd dat bij de vaststelling van de ontslagvolgorde het afspiegelingsprincipe gebruikt 
wordt. Dit wordt hieronder uitgewerkt. 
 

artikel 3. Uitwerking 

Boventalligheid als gevolg van vermindering arbeidsplaatsen op gelijkblijvende functies, zal worden 
bepaald op basis van het afspiegelingsbeginsel. Daarbij gelden de volgende condities: 
 

- het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast op het bedrijfsonderdeel, d.w.z. de uitwisselbare 
functies binnen het bedrijfsonderdeel; 

- als peildatum geldt het moment van het definitieve besluit.  
- de vijf leeftijdsklassen die worden onderscheiden zijn: 15 tot 25, 25 tot 35, 35 tot 45, 45 tot 

55 en 55 jaar en ouder; 
- Als de groep te klein is om het afspiegelingsprincipe te kunnen toepassen, wordt het 

anciënniteitsprincipe toegepast. 
 
Na de reorganisatie komt de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elke 
leeftijdsgroep binnen de functie zoveel mogelijk overeen met die van voor de reorganisatie. 

 



Afwijken hiervan kan indien een werknemer over zodanige bijzondere kennis of bekwaamheden 
beschikt, dat de aanwijzing als boventallige voor het verder functioneren van het bedrijfsonderdeel 
te bezwaarlijk is. 
 

artikel 4. Voorbeeld afspiegeling 

Binnen een uitwisselbare functie zijn 100 werknemers werkzaam. Als gevolg van een reorganisatie 
vervallen er 25 arbeidsplaatsen. Vastgesteld wordt wat de verdeling is van de werknemers over de 
leeftijdscategorieën. Vervolgens worden binnen de leeftijdscategorieën de werknemers met het 
kortste dienstverband als eerste als boventallige aangewezen (anciënniteitsbeginsel). 
 
Leeftijd Voor reorganisatie 

Aantal (% ) 
Na reorganisatie 
Aantal (% ) 

Aantal 
boventalligen 

15 tot 25 0 0 0 
25 tot 35 15 (15%) 11 (15%) 4 
35 tot 45 45 (45%) 34 (45%) 11 
45 tot 55 35 (35%) 26 (35%) 9 
55  en ouder 5 (5%) 4 (5%) 1 
Totaal 100 (100%) 75 (100%)  
 



Hoofdstuk  5  Interne zoekfase 

Indien het afspiegelingsbeginsel aan de orde is, is het van toepassing op de interne zoekfase en 
de boventalligheidsfase, met als peildatum de start van de interne zoekfase. 
De interne zoekfase duurt minimaal 6 weken en maximaal 13 weken en treedt pas in nadat, na 
advies van de ondernemingsraad, een definitief reorganisatiebesluit is genomen en de werknemer 
de boventalligheid aangezegd heeft gekregen.  
 
Bij aanvang van de interne zoekfase wordt aan de werknemers waarvan de functie integraal komt 
te vervallen meegedeeld dat, en per welke datum zij boventallig zullen worden.  
Bij de functies waarbinnen wordt afgespiegeld (bijvoorbeeld de situatie van vermindering van het 
aantal arbeidsplaatsen bij gelijkblijvende functies), wordt aan de werknemers meegedeeld dat en 
per welke datum boventalligheid gaat ontstaan.  
 
Indien de reorganisatie gepaard gaat met een vermindering van formatieplaatsen worden tijdens 
de interne zoekfase de nodige maatregelen genomen om boventalligheid zoveel als mogelijk te 
voorkomen, zoals open houden van vacatures, niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd en 
het openstellen van de vrijwillige vertrekregeling.  
 
Op zijn laatst 6 weken voordat de boventalligheid in moet gaan wordt aan de desbetreffende 
werknemers in een persoonlijk gesprek meegedeeld dat, en per welke datum zij boventallig 
worden. Het gesprek wordt schriftelijk bevestigd. De boventalligheid gaat in wanneer de 
formatieplaats van de werknemer komt te vervallen.  
 
De desbetreffende werknemers zijn vanaf de mededeling tot de datum van ingang van de 
boventalligheid potentieel boventallig en blijven hun functie uitoefenen (tot de datum van 
boventalligheid). Met behulp van CHR wordt gedurende de interne zoekfase gericht gezocht naar 
(passende) vacatures binnen APG Groep, met als doel om boventalligheid te voorkomen. 
 
De werknemer voor wie als gevolg van een reorganisatie een andere functie moet worden gezocht, 
geniet bij de vervulling van vacatures bij gebleken geschiktheid voorrang boven andere interne 
kandidaten. 
 
Indien het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen groter is dan het aantal vacatures binnen 
APG Groep, kan op verzoek van de potentieel boventallige ook al gestart worden met de oriëntatie 
op de mogelijkheden buiten APG Groep.  
Voor de activiteiten gericht op in- of externe herplaatsing krijgt de potentieel boventallige betaald 
verlof. Dit binnen grenzen van redelijkheid en billijkheid. Slechts wegens zwaarwegende 
omstandigheden kan verlof geweigerd worden. 
Aan het eind van de interne zoekfase moet duidelijk zijn dat alle interne mogelijkheden om 
boventalligheid te voorkomen, zijn benut. 
 
Bij aanvang van de interne zoekfase is de “Vrijwillige vertrekregeling” van hoofdstuk 6 van het 
Sociaal Plan van toepassing en wordt steeds meegedeeld hoe lang deze regeling open staat. De 
vrijwillige vertrekregeling kan gesloten kan worden als deze geen bijdrage meer kan leveren aan 
het voorkomen van boventalligheid.  
 



Hoofdstuk  6  Vrijwillige vertrekregeling (remplaçantenregeling) 

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die vrijwillig vertrekken ontvangen 
een vergoeding ter grootte van de uitkomst van de kantonrechtersformule (1996) van ofwel de 
werknemer die vrijwillig vertrekt of de werknemer die door dit vrijwillige vertrek niet boventallig wordt. 
Daarbij zal de laagste van beide vergoedingen worden toegekend. 
 
Peildatum voor de berekening van de vergoeding is de datum waarop de arbeidsovereenkomst 
eindigt. 
Voorwaarde voor toekenning van de vergoeding is dat het vrijwillig vertrek direct leidt tot het 
daadwerkelijk voorkomen/verminderen van boventalligheid, dus tot vertrek van een werknemer die 
een functie bekleedt waarbinnen boventalligheid gaat ontstaan, of tot plaatsing van een potentieel 
boventallige werknemer op de vrijkomende arbeidsplaats. 
Toekenning is te allen tijde afhankelijk van toestemming van werkgever. Het verzoek kan door 
werkgever alleen gemotiveerd worden afgewezen in geval van unieke kwaliteiten van de 
desbetreffende werknemer, of indien het vertrek van de werknemer ernstige problemen oplevert voor 
de continuïteit van de bedrijfsvoering op de vestiging of de afdeling waar de werknemer werkzaam is. 
Voorwaarde voor toekenning is voorts dat de werknemer op het moment van beëindiging niet 
arbeidsongeschikt is, dat hem niet reeds is meegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst, om redenen 
gelegen buiten de reorganisatie, zou moeten eindigen, of dat reeds bekend is dat hij zelf binnen 
afzienbare tijd de arbeidsovereenkomst zou beëindigen. 
De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, wordt vastgesteld in onderling overleg. 
De werknemer van wie het verzoek is afgewezen kan zich, binnen 10 werkdagen na ontvangst van de 
afwijzing, met zijn bezwaar schriftelijk en gemotiveerd wenden tot de bezwarencommissie ex 
hoofdstuk 12 van dit Sociaal Plan.  
Deze regeling gaat steeds in zodra een definitief reorganisatiebesluit is genomen, en eindigt op een 
per reorganisatie vooraf aan te geven datum. 



Hoofdstuk 7 Boventalligheid 

artikel 1. Mededeling van boventalligheid 

Indien de arbeidsplaats van een werknemer door een reorganisatie komt te vervallen wordt hij 
boventallig verklaard en start de boventalligheidsfase. De boventalligheidsfase gaat in op de datum 
dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen. Vaststelling van boventalligheid vindt plaats volgens de 
criteria van het Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV.  
Indien vaststaat dat de werknemer boventallig wordt, zal de direct leidinggevende de werknemer in 
een persoonlijk gesprek dit, alsmede de datum waarop de boventalligheid ingaat, meedelen. De 
werkgever zal deze mededeling uiterlijk de dag na het gesprek schriftelijk aan de werknemer 
bevestigen. 
 

artikel 2. Mobiliteitsplan  

Gedurende de boventalligheidsfase blijft de direct leidinggevende verantwoordelijk voor de 
herplaatsing(sactiviteiten). 
Op het moment dat de mededeling boventalligheid wordt gedaan, dan wel uiterlijk op het moment 
dat de boventalligheidsfase daadwerkelijk begint, wordt door de werknemer in overleg met CHR 
een individueel mobiliteitsplan opgesteld. CHR kan de werkzaamheden m.b.t. het mobiliteitsplan 
uitbesteden aan een externe begeleider (bijvoorbeeld een outplacementbureau). Bij omvangrijke 
reorganisaties is de BU-directeur de eindverantwoordelijke functionaris ten aanzien van de 
herplaatsing. 
In het mobiliteitsplan wordt vastgelegd welke acties op welke termijn door de werknemer en CHR 
worden ondernomen om tot beëindiging van boventalligheid te komen. Onderdeel daarvan kan zijn 
de inzet en financiering van instrumenten en voorzieningen, zoals onderzoek naar beschikbare 
competenties, scholing, detachering, (professionele) ondersteuning bij het starten van een eigen 
bedrijf en dergelijke.  
Op basis van een positieve inschatting door CHR van de slagingskans (mede tot stand gekomen 
o.b.v. een businessplan) kan worden overeengekomen, dat de boventallige werknemer in de 
gelegenheid wordt gesteld tijdens de boventalligheidsfase voorbereidingen te treffen voor het 
starten van een eigen bedrijf. De werknemer kan in dat geval worden vrijgesteld van het actief 
zoeken naar een passende functie. Het mobiliteitsplan behoeft instemming van de directeur van 
het bedrijfsonderdeel en de directeur CHR. Het mobiliteitsplan wordt voor akkoord ondertekend 
door de werknemer. 
De aan de overeengekomen inzet van instrumenten en voorzieningen verbonden kosten komen 
voor rekening van de werkgever. Tijdens de boventalligheidsfase zal alle aandacht gericht zijn op 
het verwerven van een arbeidsplaats buiten APG Groep. De werknemer zal daarbij begeleid 
worden door een extern outplacementbureau. 
Waar nodig vindt, binnen grenzen van redelijkheid en billijkheid, scholing plaats. 
 

artikel 3. Duur boventalligheidsfase 

De boventalligheidsfase duurt maximaal 9 maanden. Na 3 maanden vindt een evaluatie plaats 
door leidinggevende, CHR/de externe begeleider en de boventallige werknemer. Afhankelijk van 
de uitkomst kan het mobiliteitsplan worden aangepast. Als bij de evaluatie of daarna blijkt dat 
betrokken werknemer onvoldoende meewerkt aan in- of externe herplaatsing kan de 
boventalligheidsfase en daarmee het dienstverband, eerder worden beëindigd.   
 

artikel 4. Positie binnen de organisatie en activiteiten gedurende de boventalligheidsfase 

De werknemer wordt vanaf de ingangsdatum van boventalligheid vrijgesteld van de 
werkzaamheden op de voor hem gebruikelijke werkplek. Zo mogelijk zal de werknemer gedurende 



de boventalligheidsfase tijdelijk passende werkzaamheden worden aangeboden op een andere 
locatie of afdeling dan waar hij voorheen werkzaam was. De boventalligheidsfase wordt 
opgeschort voor de duur van de passende werkzaamheden indien dit reguliere werkzaamheden 
zijn die niet specifiek gericht zijn op het vinden van een andere functie of op het vergroten van 
werkervaring. 
De boventallig verklaarde werknemer heeft bij gebleken geschiktheid gedurende de 
boventalligheidsfase op voor hem passende vacante functies binnen de APG Groep voorrang 
boven andere werknemers. Dit wordt bewaakt door het plannersoverleg van CHR. 
Zonder schriftelijke toestemming van de werkgever is het de boventallige werknemer niet 
toegestaan om voor een derde te gaan werken gedurende het dienstverband met werkgever. 
 
Tijdens de boventalligheidsfase blijven de gebruikelijke procedures met betrekking tot aanvragen 
van verlof en ziekmelding van kracht. 
De werknemer is verplicht om tenminste de verlofuren die hij gedurende de boventalligheidsfase 
opbouwt tijdens de boventalligheidsfase op te nemen. Bij het einde van het dienstverband worden 
deze uren geacht te zijn opgesoupeerd en worden deze niet uitbetaald.  
 
Van de boventallige werknemer wordt de volledige medewerking verwacht aan de uitvoering van 
het individuele mobiliteitsplan en de bemiddelings- en ondersteunende activiteiten van de afdeling 
CHR/extern outplacementbureau, zowel tijdens als na de boventalligheidsfase.  
In het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid kan de werkgever op verzoek van de 
werknemer de boventalligheidsfase voor een nader vast te stellen periode verlengen. 
 



Hoofdstuk 8 Interne herplaatsing 

artikel 1. Belangstellingsregistratie 

Voorafgaand aan de interne herplaatsing zal door middel van belangstellingsregistratie vastgesteld 
worden voor welke functies (potentieel) boventallige werknemers belangstelling hebben. 
 

artikel 2. Gelijkblijvende functies 

Indien een functie ongewijzigd blijft (zie 1.7), komt iedere werknemer die de functie voordien 
vervulde voor de functie in aanmerking. Indien meer werknemers in aanmerking komen dan de 
nieuwe formatie vereist dan zal het afspiegelingsprincipe worden toegepast om te bepalen welke 
van deze werknemers voor de functie in aanmerking komen.  
 

artikel 3. Niet gelijkblijvende functies  

Voor niet gelijkblijvende functies worden die werknemers voor plaatsing in overweging genomen 
die kenbaar hebben gemaakt belangstelling te hebben voor de functie. Selectie vindt plaats op 
basis van geschiktheid. 
 

artikel 4. Nieuwe functies 

Voor nieuwe functies worden die werknemers voor plaatsing in overweging genomen die kenbaar 
hebben gemaakt belangstelling te hebben voor de functie. Selectie vindt plaats op basis van 
geschiktheid. Werknemers van wie de functie ten gevolge van de reorganisatie komt te vervallen, 
of van wie de functie zodanig wijzigt dat betrokkene niet op de gewijzigde functie wordt geplaatst, 
hebben voorrang bij de selectie voor nieuwe functies.   
Indien het gesprek en eventuele vervolggesprekken leiden tot een plaatsing in een (nieuwe 
passende) functie zullen met de werknemer afspraken worden gemaakt over het inwerken. De 
daarvoor eventueel noodzakelijk te volgen om-, her- en/of bijscholing worden eveneens in deze 
afspraken opgenomen. Deze afspraken, inclusief de bijbehorende wederzijdse inspanningen, 
rechten en verplichtingen, worden in een schriftelijk stappenplan vastgelegd en ondertekend door 
de werknemer en APG. 
 

artikel 5. Aanbod passende functie binnen APG Groep 

De werkgever zal de boventallig verklaarde werknemer indien mogelijk een passende functie, 
binnen de formatie, aanbieden binnen APG Groep. Hierbij wordt gekeken binnen alle 
bedrijfsonderdelen van APG Groep . 
 

artikel 6. Procedureel / bedenktijd 

Indien aan de boventallig verklaarde werknemer een passende functie wordt aangeboden, mag hij 
gedurende 5 werkdagen na de dag van aanzegging het aanbod in beraad nemen. 
 

artikel 7. Bezwaar/weigering passende functie 

De werknemer treedt uiterlijk op de 6e werkdag na ontvangst van het aanbod in overleg met de 
werkgever indien hij niet akkoord gaat met het aanbod van een passende functie. De uitkomst van 
het overleg wordt door werkgever schriftelijk vastgelegd. 
Indien dit niet leidt tot overeenstemming kan de werknemer conform hoofdstuk 12 van dit Sociaal 
Plan bezwaar indienen tegen het aanbod van de passende functie. Na de uitspraak van de 



bezwarencommissie zal werkgever de werknemer schriftelijk meedelen of het aanbod al dan niet 
wordt gehandhaafd. Wordt het aanbod voor de passende functie door werkgever gehandhaafd, 
dan heeft de werknemer 5 werkdagen om het aanbod in beraad te nemen. 
Indien de werkgever het eerdere aanbod voor een passende functie intrekt, herleeft de situatie 
alsof de betreffende functie niet is aangeboden. 
De werknemer wordt uitgesloten van de verdere toepassing van het Sociaal Plan indien: 
- hij een aanbod voor een passende functie weigert, zonder dat daarvoor naar het oordeel van 

de werkgever een redelijke grond aanwezig is, en de werknemer niet binnen de gestelde 
termijn bezwaar heeft ingediend; of 

- hij de aangeboden passende functie blijft weigeren ondanks dat de bezwarencommissie het 
bezwaar van de werknemer heeft afgewezen. 

De werkgever zal overgaan tot een aanvraag voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan 
wel tot een procedure bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.  
 

artikel 8. Arbeidsvoorwaarden bij interne herplaatsing 

Bij aanvaarding van een functie die op een hoger niveau is ingedeeld dan de huidige functie, 
ontvangt de werknemer vanaf het moment van volledige en goede uitoefening van die andere 
functie het salaris, inclusief het salarisperspectief, behorende bij de andere functie (dit conform de 
bevorderingssystematiek bij instroom zoals bepaald in de cao). De inpassingsmethode bij 
bevordering, zoals vastgelegd in de vigerende cao, is van toepassing. 
 
Bij aanvaarding van een functie die op een gelijk niveau is ingedeeld als de huidige functie, 
ontvangt de werknemer vanaf het moment van formele uitoefening van die andere functie het 
salaris, inclusief het salarisperspectief, behorende bij de andere functie. 
 
Indien een werknemer een passende functie met een lagere salarisschaal accepteert, geldt de 
navolgende arbeidsvoorwaardelijke regeling:  
Gedurende het eerste jaar na herplaatsing blijft de werknemer ingedeeld in de oorspronkelijke 
salarisschaal. Op grond van een beoordeling van het functioneren kan - voor zover nog niet het 
maximum van de salarisschaal is bereikt - een RSP verhoging worden toegekend. Na 12 maanden 
wordt het salaris van de werknemer ingepast in de salarisschaal behorende bij de nieuwe functie. 
Inpassing in de lagere salarisschaal vindt plaats op hetzelfde salaris.  
Indien het oorspronkelijke salaris hoger is dan het maximum van de nieuwe salarisschaal (RSP 
100), dan wordt de werknemer ingepast op het maximum van de nieuwe salarisschaal. Het verschil 
tussen het oude en het nieuwe salaris wordt vastgesteld in de vorm van een (voor de 
pensioenopbouw meetellende) persoonlijke toeslag Deze PT wordt in een periode van 4 jaar 
afgebouwd ( jaar 1: 100%, jaar 2: 75%, jaar 3:  50%, jaar 4 25% en vanaf jaar 5: 0% van het 
verschil oud/nieuw). 
 
Gedurende drie jaar wordt gezocht naar een passende functie op het oorspronkelijke niveau. 
Gedurende deze periode heeft de werknemer bij vacatures voor een passende functie op het 
oorspronkelijke functieniveau voorrang op andere interne kandidaten. 
 
Indien de werknemer een aanbod voor een passende functie op het oorspronkelijke functieniveau 
weigert, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de werkgever een redelijke grond aanwezig is, 
wordt de persoonlijke toeslag met onmiddellijke ingang beëindigd. Werknemer kan in dat geval 
eventueel gebruik maken van de bezwarenprocedure (ex hoofdstuk 12 van dit Sociaal Plan). 
  



Hoofdstuk  9 Voorzieningen 

artikel 1. Detachering bij externe werkgever 

De werkgever zal medewerking verlenen aan een tijdelijke detachering gedurende maximaal 12 
maanden bij een externe werkgever met het oog op het verkrijgen van een nieuwe functie. Dit 
onder voorwaarde dat de externe werkgever de intentie uitspreekt dat bij gebleken geschiktheid de 
boventallige werknemer een arbeidsovereenkomst van tenminste één jaar aangeboden krijgt. De 
boventalligheidsfase wordt opgeschort voor de duur van de detachering. 
 

artikel 2. Outplacement en loopbaanadvies 

De werkgever biedt aan de werknemer die de boventalligheid aangezegd heeft gekregen en voor 
wie binnen een termijn van maximaal 13 weken van de interne zoekfase geen plaatsing in een 
uitwisselbare of passende functie valt te verwachten de faciliteit van outplacement/externe 
loopbaanbemiddeling aan. De kosten komen voor rekening van de werkgever (BU waar 
werknemer toe behoort). 
Indien er naar het oordeel van de werkgever geen reële mogelijkheden zijn tot interne plaatsing 
wordt de beëindiging van de termijn van maximaal 13 weken van de interne zoekfase niet 
afgewacht en zal er, direct na vaststelling van de boventalligheid, een aanvang worden genomen 
met het outplacementtraject.  
Gedurende het outplacement behoudt de boventallige werknemer aanspraak op vrijkomende 
uitwisselbare of passende functies. De werknemer zal hiervoor bij gebleken geschiktheid bij 
voorrang in aanmerking worden genomen. 
 

artikel 3. Verlof voor sollicitaties 

De boventallige werknemer zal - na toestemming van de werkgever - betaald verlof krijgen voor 
sollicitaties en eventuele op het verkrijgen van een nieuwe functie gerichte onderzoeken. 
Eventuele reiskosten zullen op basis van 2e klasse openbaar vervoer door de werkgever worden 
vergoed indien hierin niet door derden wordt voorzien. 
 

artikel 4. Concurrentie- of relatiebeding 

De werkgever zal afzien van de verplichting tot naleving door de werknemer van een eventueel 
concurrentie- of relatiebeding. 
 



Hoofdstuk 10 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

 
De werkgever zal na aanvang van de boventalligheidsfase tijdig de procedure tot beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst met de boventallige werknemer in gang zetten. De werkgever streeft er 
naar dit te doen door een vaststellingsovereenkomst met de boventallige werknemer te sluiten, 
waarbij rekening wordt gehouden met de opzegtermijn.  
Indien de werknemer geen vaststellingsovereenkomst wil sluiten zal de werkgever een 
ontslagvergunning aanvragen bij “UWV WERKbedrijf” dan wel een verzoek tot ontbinding indienen 
bij de kantonrechter.  
Indien er sprake is van een opzegverbod of van weigering van een passende arbeidsplaats als 
omschreven in de artikelen 1.9 en 8.7, wordt door werkgever een verzoek tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter ingediend.  
Het dienstverband zal evenwel niet eindigen vóór afloop van de boventalligheidsfase, behalve 
indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van een weigering van een passende 
functie zoals genoemd in de artikelen 1.9 en 8.7. 
 

artikel 1. Beëindigingsvergoeding 

De boventallige werknemer die aan het einde van de boventalligheidsfase intern geen andere 
functie heeft kunnen vinden, ontvangt bij het einde van de arbeidsovereenkomst een 
beëindigingsvergoeding. De beëindigingsvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule 
(1996) – dit betekent dat de oude interpretatie- en rekenwijze worden toegepast – waarbij het 
aantal gewogen dienstjaren van de werknemer (A) wordt vermenigvuldigd met het laatstverdiende 
bruto maandinkomen (B) en met de correctiefactor (C=1). 
 
• A bedraagt het aantal gewogen dienstjaren, waarbij dienstjaren voor het 40e levensjaar voor 1, 

dienstjaren van het 40e tot het 50
e 
levensjaar voor 1,5 én dienstjaren vanaf het 50e levensjaar 

voor 2 tellen;  
• B bedraagt het bruto maandinkomen (TVI), dit is inclusief alle vaste toeslagen, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en de over de laatste drie jaren gemiddeld uitgekeerde variabele beloning;  
• C is de correctiefactor. Ter bepaling van de hoogte van de beëindigingsvergoeding bedraagt de 

correctiefactor: 1  
 
Dienstjaren worden afgerond op hele dienstjaren. Een periode van een half jaar en één dag telt als 
een heel dienstjaar. De leeftijd wordt niet afgerond. Peildatum voor de berekening is de datum 
waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.  
 
Het bedrag dat uit deze formule voortvloeit zal niet hoger zijn dan de te verwachten 
inkomstenderving tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Onder inkomstenderving wordt verstaan 
het verschil tussen:het huidige bruto maandinkomen indien de werknemer tot zijn AOW-
gerechtigde leeftijd in dienst van de werkgever was gebleven enerzijds, en de te verwachten 
inkomsten van de werknemer na einde dienstverband tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd anderzijds. 
Ten aanzien van de te verwachten inkomsten wordt er (ten tijde van de inwerkingtreding van het 
onderhavige Sociaal Plan, zijnde 1 januari 2013) van uitgegaan dat de werknemer de eerste twee 
maanden een WW-uitkering van 75%, en vervolgens van 70% van het voor hem geldende bruto 
uitkeringsdagloon ontvangt, gedurende de periode waarin recht bestaat (of zou hebben bestaan) 
op een uitkering krachtens de WW. Hiervan kan afgeweken worden als de uitkering in het 
woonland van de werknemer tot een andere uitkomst leidt. 
 
Voor werknemers die op de datum van het ontslag/de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 
jaar of ouder zijn, zal bij de vaststelling van de beëindigingsvergoeding rekening worden gehouden 
met de pensioenpremie die de werknemer op grond van het geldende pensioenreglement zal 



moeten betalen om de pensioenopbouw voort te zetten. Deze premie zal in mindering worden 
gebracht op te verwachten inkomsten. 
 

artikel 2. Kosten rechtsbijstand  

APG Groep vergoedt de gemaakte kosten van rechtsbijstand tot een bedrag van maximaal 
€ 1000,- inclusief BTW. De factuur zal op naam van APG Groep dienen te worden gesteld. 
 

artikel 3. Fictieve opzegtermijn 

Indien de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt bij de kantonrechter, zal de 
werkgever gedurende een eventuele fictieve opzegtermijn aan de werknemer een uitkering 
verstrekken ter hoogte van het voor hem geldende bruto maandinkomen, voor zover de 
kantonrechter met de toegekende vergoeding daarmee geen rekening heeft gehouden. 
 

artikel 4. Vroegtijdig vertrek bij boventalligheid 

De werknemer die boventallig is verklaard, en die de arbeidsovereenkomst vóór afloop van de 
boventalligheidsfase wenst te beëindigen, ontvangt naast de beëindigingsvergoeding als 
omschreven onder artikel 10.1, een vergoeding ter grootte van 50% van het bruto maandsalaris 
over het nog resterende deel van de boventalligheidsfase en eventueel interne zoekfase. 
 

artikel 5. Referenties en getuigschrift 

Desgevraagd zal werkgever referenties verstrekken over het functioneren van de werknemer. Op 
verzoek ontvangt de werknemer een getuigschrift van werkgever. 
 

artikel 6. Opzegtermijn voor de werknemer 

De werkgever zal de boventallige werknemer die een functie buiten de APG Groep kan 
aanvaarden niet aan de voor hem geldende opzegtermijn houden. In onderling overleg zal dan 
worden vastgesteld wanneer het dienstverband eindigt. 
 



Hoofdstuk 11 Overige regelingen 
 

artikel 1. Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen 

De eventuele terugbetalingsverplichtingen ten gevolge van een studieovereenkomst of 
verhuiskostenvergoeding komen bij het einde van het dienstverband te vervallen, mits zij zijn 
aangegaan vóór de mededeling van boventalligheid als bedoeld in artikel 7.1. 
 

artikel 2. Secundaire arbeidsvoorwaarden 

De werknemer krijgt een tegemoetkoming voor het daadwerkelijke verlies van de 
personeelskorting op de hypothecaire financiering(en) voor een periode van vijf jaar (dit voor zover 
op werknemer nog de regeling terzake de hypotheekfaciliteit van toepassing is). De 
tegemoetkoming voor de hypothecaire financiering wordt bij uitdiensttreding in één keer uitbetaald 
en als volgt berekend: 

- het verschil wordt vastgesteld tussen verstrekte personeelsrente en de klantrente waarover 
de personeelskorting is verleend; 

- de uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met de hoofdsom op dat moment;  
- deze uitkomst wordt vervolgens vermenigvuldigd met 5 (tegemoetkoming over 5 jaar); 
- de netto contante waarde van de tegemoetkoming wordt berekend op het moment van 

uitdiensttreding. Het daarbij gehanteerde rentepercentage is 4%. 
 

artikel 3. Jubilea 

De werknemer die binnen 12 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een 
jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, krijgt deze uitkering bij zijn vertrek met 
inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen uitbetaald. Deze uitkering wordt niet 
uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de vorige 
werkgevers meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren. 



Hoofdstuk 12  Bezwarencommissie 

Er is een bezwarencommissie die op verzoek van de werkgever of de werknemer toetst of het 
Sociaal Plan in individuele gevallen juist wordt toegepast.  
 
De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: 
- een lid wordt benoemd op voordracht van de werkgever; 
- een lid wordt benoemd op voordracht van de gezamenlijke vakorganisaties; 
- de twee voornoemde leden benoemen gezamenlijk een voorzitter. 
 
Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. 
 
De werknemer dient zich, binnen 10 werkdagen nadat het besluit bekend is gemaakt, schriftelijk en 
gemotiveerd te wenden met bezwaren betreffende de toepassing in individuele gevallen van het 
Sociaal Plan. Bezwaren tegen de functiebeschrijving en -waardering vallen buiten het bereik van 
het Sociaal Plan. 
 
De commissie kan besluiten om een bezwaar schriftelijk af te handelen dan wel een mondelinge 
behandeling van het bezwaar te houden.  
 
De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 2 weken na indiening van het 
bezwaarschrift: 
- tijdens de behandeling worden bezwaarde en  werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, 
waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een raadsman/deskundige; 
- de mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders 
besluit, gehoord hebbende de bezwaarde en de werkgever 
- de beraadslagingen en de besluiten van de commissie geschieden in voltallige vergadering, die 
niet openbaar is. 
 
Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie 
te verlenen. 
 
De bezwarencommissie doet een uitspraak over het ingediende bezwaar. 
 
De uitspraak heeft het karakter van een zwaarwegend advies. Zowel werkgever als bezwaarde 
ontvangen de uitspraak. Als werkgever van de uitspraak afwijkt, brengt hij dat schriftelijk en 
gemotiveerd ter kennis van de werknemer en de commissie. 
 
De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-
ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar voor de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de 
rechter aanhangig is gemaakt. 
 
Indien na de indiening van het bezwaar de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig 
maakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere behandeling. 
 
De leden van de bezwarencommissie zijn tot geheimhouding verplicht. 
 
Werknemer en werkgever dragen ieder de kosten van de eigen raadsman/deskundige. 
 
Voor het bijwonen van een vergadering van de bezwarencommissie zullen de externe leden een 
presentiegeld ontvangen van € 250,- per zitting, inclusief voorbereidingstijd. Reiskosten worden 
vergoed op basis van openbaar vervoer (2e klas) of een fiscaal onbelaste kilometervergoeding van 
thans € 0,19. Dit bedrag kan door APG Groep gewijzigd worden indien (fiscale) wet- of regelgeving 



hiertoe aanleiding geeft. 
 
De werkgever zal, indien het aantal bezwaren bij de bezwarencommissie dusdanig is dat verwacht 
kan worden dat de bezwarencommissie die niet binnen redelijke termijn kan behandelen, partijen 
bij deze cao verzoeken tijdelijk een tweede bezwarencommissie samen te stellen.  
 
 



Hoofdstuk 13 Werkingssfeer en werkingsduur 

artikel 1. Werkingssfeer 

 
Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers, die een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met de werkgever hebben, en van wie de (rechts)positie gevolgen ondervindt als 
direct gevolg van een reorganisatie.  
Het is niet van toepassing indien om andere redenen dan een reorganisatie het dienstverband 
wordt beëindigd (bijvoorbeeld bij tekortkoming in de nakoming van verplichtingen, wegens 
dringende reden, disfunctioneren, na twee jaar arbeidsongeschiktheid, bij FPU of bij pensionering). 
Dit Sociaal Plan is eveneens van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd, indien de rechtspositie tussentijds – dat wil zeggen voordat de arbeidsovereenkomst 
van rechtswege eindigt – ingrijpende gevolgen ondervindt als direct gevolg van een reorganisatie. 
Bij werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigen de boventalligheidsfase 
en eventuele toepassing van rechten voortkomend uit dit Sociaal Plan in elk geval op de dag dat 
de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. 
Met de inwerkingtreding van dit Sociaal Plan komen partijen overeen dat de Regeling 
bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid APG/Loyalis, zoals laatstelijk opgenomen in bijlage X 
van de cao APG met een looptijd van 1 april 2009 tot 1 april 2011, komt te vervallen. Partijen zijn 
een overgangsregeling overeengekomen voor de werknemers die voor de inwerkingtreding van dit 
Sociaal Plan in dienst waren en waarop deze regeling van toepassing was (zie Hoofdstuk 13 van 
de cao, onder het kopje “Overgangsregeling bovenwettelijke ontslaguitkeringen). Tevens vervallen 
het Protocol werk en inkomen APG en het Sociaal Plan van Cordares. 

artikel 2. Werkingsduur 

Het Sociaal Plan geldt vanaf 1 januari 2013 en eindigt op 30 juni 2015. Dit betekent dat het 
onderhavige Sociaal Plan van toepassing is in geval van boventalligheid die ontstaat op of na 1 
januari 2013. 
Ingegane rechten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan blijven van kracht, ook nadat de werkingsduur 
van het Sociaal Plan is verstreken. 

artikel 3. Evaluatie 

Ten minste eenmaal per jaar en voorts niet later dan 6 maanden voor het verstrijken van de 
looptijd zullen partijen het Sociaal Plan evalueren. Onderdeel van deze laatste evaluatie is de 
bespreking van de noodzaak van een eventuele verlenging van de werkingsduur. 

artikel 4. Aanpassing 

Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding 
geven, zullen partijen tijdig in overleg treden over eventuele aanpassing van dit Sociaal Plan. 

artikel 5. Overleg in specifieke situaties 

Indien voor een specifieke reorganisatie het instrumentarium van dit Sociaal Plan ontoereikend 
blijkt, zullen partijen tijdig in overleg treden over een op die reorganisatie toegesneden Sociaal 
Plan. 



Hoofdstuk 14  Algemene bepalingen en voorwaarden 

artikel 1. Informatieverstrekking door werkgever 

De werkgever zal iedere reorganisatie zorgvuldig uitvoeren en informeert zo tijdig en volledig 
mogelijk de werknemers, ondernemingsraad en vakorganisaties. 
Beslissingen op grond van dit Sociaal Plan die de individuele werknemer aangaan zullen  
schriftelijk worden vastgelegd. Zij zullen zodanig aan de werknemer ter kennis worden gebracht 
dat de ontvangstdatum objectief vaststaat (bijvoorbeeld kennisgeving van ontvangst, 
ontvangstbevestiging e-mail). 
De werknemers, ondernemingsraad en vakorganisaties zullen periodiek worden geïnformeerd over 
de voortgang van reorganisaties. 

artikel 2. Vastlegging uitgangspositie 

Voorafgaand aan de uitvoering van een reorganisatie zullen op basis van het formatieplaatsenplan 
de personele gegevens en dienstgegevens van de werknemers worden geïnventariseerd. Daarbij 
zal de uitgangspositie van de betrokken werknemers met betrekking tot diensttijd, functie, salaris 
en eventuele garanties schriftelijk worden vastgelegd en aan betrokken werknemers worden 
uitgereikt.  

artikel 3. Informatieverstrekking door werknemer 

De werknemer, die een beroep doet op de financiële voorzieningen van het Sociaal Plan, verplicht 
zich de ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid aan de werkgever te 
verstrekken. Het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen en het oneigenlijk gebruik of 
misbruik van de geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van verdere toepassing van het Sociaal 
Plan tot gevolg en zal leiden tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. 

artikel 4. Fiscale afwikkeling 

Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn bruto vergoedingen. De werkgever zal de 
wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor 
zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. 

artikel 5. Mogelijkheid tot bezwaar 

De werknemer die van mening is dat dit Sociaal Plan op onjuiste wijze, dan wel niet naar 
redelijkheid of billijkheid, op hem wordt toegepast, treedt hierover uiterlijk op de vijfde werkdag na 
ontvangst van de beslissing in overleg met de werkgever, daartoe vertegenwoordigd door degene 
die de in het geding zijnde beslissing heeft genomen of had moeten nemen. De uitkomst van het 
overleg wordt door werkgever schriftelijk vastgelegd. Indien dit overleg met de werkgever niet tot 
een bevredigend resultaat leidt, kan de werknemer schriftelijk een bezwaar indienen bij de 
bezwarencommissie als omschreven in Hoofdstuk 12 van dit Sociaal Plan. 
Dit bezwaar moet worden ingediend uiterlijk op de 10e werkdag nadat de werknemer de 
schriftelijke vastlegging van het overleg met werkgever heeft ontvangen. 
Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking ten aanzien van de uitvoering van 
de bestreden beslissing, tenzij door de uitvoering van de beslissing naar het oordeel van de 
werkgever een onomkeerbare situatie ontstaat. 
De beslissing dat arbeidsplaatsen komen te vervallen en het aanvragen van toestemming voor 
ontslag bij UWV WERKbedrijf, respectievelijk het indienen van een ontbindingsverzoek bij de 
kantonrechter, kunnen niet aan de bezwarencommissie worden voorgelegd. 

artikel 6. Beschikbaarstelling Sociaal Plan  

APG Groep draagt er zorg voor dat elke werknemer dit Sociaal Plan kan raadplegen via het 
intranet, onmiddellijk nadat het door de partijen definitief is overeengekomen en ondertekend.  



artikel 7. Uitleg en aanvulling Sociaal Plan 

De interpretatie van het Sociaal Plan is de bevoegdheid van de gezamenlijke partijen.  
Op verzoek van een van de partijen wordt overleg gevoerd over de uitleg en de uitvoering van het 
Sociaal Plan. Partijen kunnen daarover nadere afspraken maken.  

artikel 8. Hardheidsclausule 

Indien in uitzonderlijke situaties toepassing van het Sociaal Plan voor een individuele werknemer 
zou leiden tot een onbillijke situatie, zal de werkgever van het Sociaal Plan afwijken ten gunste van 
de werknemer. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen in 
de geest van het Sociaal Plan. 
 
 
 
 
Aldus overeengekomen te Heerlen, op 29 augustus 2012. 
 
 
 
Namens APG Groep,      Namens de vakorganisaties, 
            
APG Algemene Pensioen Groep N.V., 
 
APG Investment Services N.V.,     FNV Bondgenoten 
 
Cordares Holding N.V.                                              
     
Loyalis N.V.       CMHF 
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Bijlage 1 bij het Sociaal Plan Vaststelling bedrijfsonderdeel 

In de definities van dit Sociaal Plan is voor het begrip bedrijfsonderdeel aangesloten bij het begrip 
bedrijfsvestiging uit het Ontslagbesluit. 
In Hoofdstuk 4 van het Sociaal Plan is vastgelegd dat de aanwijzing tot boventallige zal 
geschieden volgens de criteria van het Ontslagbesluit. Een correcte toepassing van deze criteria 
bij de aanwijzing voor boventalligheid voorkomt dat – in geval na de zoekperiode een werknemer 
voor ontslag wordt voorgedragen – onnodig discussie gaat ontstaan over het indertijd al dan niet 
juist uitvoeren van het afspiegelingsbeginsel. 
Toepassing van het afspiegelingsbeginsel vindt plaats per categorie uitwisselbare functies binnen 
het bedrijfsonderdeel. 
Van belang is derhalve een correcte en werkbare invulling van het begrip bedrijfsonderdeel. 
Volgens de criteria moet het onder meer gaan om een zelfstandige organisatorische eenheid met 
een eigen directie of dagelijkse leiding die bevoegd is personeel aan te nemen en te ontslaan. Er is 
geen sprake van een structurele (meer dan incidentele) onderlinge uitwisseling van personeel met 
een ander bedrijfsonderdeel. 
 

 
 


