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1. Inleiding 
 

De Minister van VWS heeft het besluit genomen om de taken van het 
Nederlands Vaccin Instituut (NVI) ten behoeve van productie van vaccins te 
beëindigen en deze faciliteiten af te stoten.  
Bij brieven van d.d. 10-2-2009, kenmerk PG/ZP-2910969, d.d. 30-3-2009, 
kenmerk PG/CI-29109208, d.d. 16-12-2010, kenmerk FEZ-U-3041563, d.d. 
29-3-2011, kenmerk DBO/ADV-3056673 is dit besluit aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer kenbaar gemaakt en zijn Kamervragen beantwoord. 
 
Dit besluit past in het kader van de vernieuwing van de Rijksdienst en de 
daarbij behorende personele taakstelling. In overleg met het NVI wordt 
verkoop gerealiseerd. 
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2. Begripsomschrijvingen in dit Sociaal Plan 
 
ABP   Algemeen Burgerlijk Pensioen 
ARAR   Algemeen Rijksambtenarenreglement 
Awb    Algemene wet bestuursrecht 
BBio   Bilthoven Biologicals 
BBRA   Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 
Functie  Het samenstel van taken en werkzaamheden die de  
   medewerker door het bevoegd gezag is opgedragen  
   (artikel 2 lid 1 BBRA) 
Functieschaal Schaalniveau van de functie 
HAC   Herplaatsingadviescommissie als omschreven in  
   hoofdstuk 7 van de VWS-procedure bij reorganisaties  
   2002 
Medewerker  De medewerker die voor de overgangsdatum vast is  
   aangesteld bij het NVI en de medewerker die bij het NVI 
   tijdelijk is aangesteld bij wijze van proef (artikel 6.2.a  
   ARAR) en tevens tewerkgesteld is bij BBio 
Minister  De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
NVI   Nederlands Vaccin Instituut 
Overgangsdatum Datum van beëindiging van het dienstverband bij NVI en 
   de direct daarop aansluitende indiensttreding bij BBio 
Plaatsingsplan NVI Nadere uitwerking van de was-wordt tabel uit het  
   Organisatie en Formatieplan BBio, zijnde een overzicht 
   van alle medewerkers en functies zoals deze vanuit het 
   NVI bij BBio worden geplaatst, evenals de functies die 
   worden opgeheven 
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
SVM Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne (rechtsvoorganger van NVI) 
SFB   Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk 2008-2012 
Sociaal Plan  Het geheel van regelingen en voorzieningen voor die  
   medewerker van het NVI van wie de functie zal overgaan 
   naar BBio en waarvan de functie wordt opgeheven 
VWS   Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
Werktijdenregeling  De voor een bepaalde periode vastgestelde feitelijke  
   werktijden van de medewerker 
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3. Algemene Bepalingen 
 
Algemeen 
 

 Dit Sociaal Plan heeft betrekking op het beëindigen van de taken van de 
productie van vaccins bij het NVI en als gevolg hiervan de personele 
overgang van de betrokken medewerkers (die tewerkgesteld zijn bij de 
simulatie van BBio) naar Bilthoven Biologicals. Op het moment van 
overgang worden de betrokken onderdelen en functies opgeheven. Het 
Sociaal Plan biedt regelingen en voorzieningen voor deze groep 
medewerkers. 

 Het Sociaal Plan vindt zijn grondslag in artikel 49a lid 2 ARAR en is van 
toepassing op de medewerker die op de dag voorafgaand aan de 
overgang naar Bilthoven Biologicals is aangesteld bij het NVI en tevens 
tewerkgesteld is bij de simulatie van BBio. 

 Waar in dit Sociaal Plan bedragen worden genoemd, wordt uitgegaan van 
bruto bedragen tenzij dit uitdrukkelijk anders is gemeld. 

 Waar in dit Sociaal Plan wordt gesproken over medewerker, hij of hem, 
wordt ook medewerkster, zij of haar, bedoeld. 

 
Uitgangspunten 
 

 Het “Besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012” en de “VWS-
procedure bij reorganisaties 2002” hebben als grondslag gediend voor dit 
Sociaal Plan 

 Aangelegenheden die door de Awb worden geregeld, zijn niet in dit 
Sociaal Plan opgenomen. De Awb bevat algemene en bijzondere 
bepalingen over het tot stand komen van besluiten en de bekendmaking 
hiervan, evenals aanwijzingen voor het instellen van bezwaar en beroep. 

 BBio zal zich vrijwillig aansluiten bij het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP). De betrokken medewerkers behouden na de 
overgang aaneengesloten het deelnemerschap in de zin van het 
pensioenreglement Stichting ABP. 

 BBio kent een arbeidsvoorwaardenregime (CAO) dat wordt geregeerd 
door een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Bij BBio bestaat een 
personeelshandboek. Op het tijdstip van overgang zijn beide op de 
betrokken medewerkers van toepassing. 

 Verplichtingen uit het SVM akkoord 2003 worden bij overgang afgerond. 

 De medewerker die aanspraak wil maken op de bepalingen uit dit Sociaal 
Plan kan zich wat betreft hoofdstuk 4 (overgang naar BBio), ontheffing 
terugbetalingsverplichting, ouderschapsverlof, SVM en terugkeergarantie, 
wenden tot de Algemeen Directeur NVI of diens rechtsopvolger. Overige 
bepalingen zullen worden uitgevoerd door BBio. Mocht een geschil 
ontstaan tussen de medewerker en BBio over de toepassing van de 
voorzieningen, dan kunnen deze partijen dit geschil voorleggen bij het 
bevoegd gezag van het NVI danwel diens rechtsopvolger. 
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4. Overgang naar BBio 
 

 De medewerker kan op non-selectiebasis in dienst treden bij BBio. In 
afwijking van artikel 5 van de “VWS-procedure bij reorganisaties 2002” zal 
geen belangstellingsregistratie worden gehouden. In een plaatsingsplan 
zal worden uitgewerkt naar welke afdeling de medewerker overgaat 
waarbij de eigen functie wordt gevolgd.  

 BBio zal de medewerker met een vaste aanstelling bij het NVI (artikel 5 lid 
2 ARAR) en tevens tewerkgesteld bij BBio, een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd voor dezelfde omvang aanbieden (hierna: het aanbod).  

 BBio biedt een werkgelegenheidsgarantie voor een periode van 3 jaar na 
de datum van overgang 

 De wijze van uitdiensttreding wordt gebaseerd op artikel 96 ARAR 
(reorganisatieontslag). 

 Het aanbod omvat naast de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
van de ontvangende werkgever een brief waarin het voornemen wordt 
geuit om per datum indiensttreding bij BBio de functie van de medewerker 
op te heffen, hem op grond van artikel 49d ARAR aan te wijzen als 
herplaatsingkandidaat en hem direct aansluitend op de aanwijzing als 
herplaatsingkandidaat op grond van artikel 96 ARAR te ontslaan. Het 
aanbod geeft in ieder geval inzicht in de aangeboden functie inclusief de 
daarbij behorende functiebeschrijving, het daaraan gekoppelde 
functieniveau, het aangeboden salaris, de omvang van het dienstverband, 
de plaats en organisatorische eenheid van tewerkstelling. Ook ontvangt de 
medewerker een overzicht van de voor hem geldende compensaties die in 
het kader van de overgang in dit Sociaal Plan zijn afgesproken. 

 Met inachtneming van artikel 4:8 Awb zal de medewerker in de 
gelegenheid worden gesteld om schriftelijke bedenkingen in te dienen 
tegen het aanbod met het voornemen tot opheffing van zijn functie, het 
voornemen om hem reorganisatieontslag te verlenen. De medewerker die 
voornemens is om niet in dienst te treden bij BBio zal worden verzocht om 
dit in deze bedenkingenprocedure kenbaar te maken.  

 De Algemeen Directeur (AD) van het NVI zal een bedenkingencommissie 
instellen. Deze commissie heeft tot taak de AD NVI te adviseren over: 
a. de voorgenomen aanwijzing van medewerkers als 

herplaatsingkandidaat 
b. de ingediende bedenkingen 
De bedenkingencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter 
(tevens lid), een onafhankelijk plaatsvervangende voorzitter (tevens lid), 
twee leden en twee plaatsvervangende leden. De ondernemingsraad NVI 
draagt uit zijn midden (of namens de OR) een lid en een plaatsvervangend 
lid voor. De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd en 
ontslagen door de AD van het NVI. Een secretaris zal de 
bedenkingencommissie ondersteunen. Een afgevaardigde van het 
management van BBio en diens HR adviseur kunnen als adviseurs zonder 
stemrecht deelnemen aan de bedenkingencommissie.  
De werkwijze is als volgt: 
1. De bedenkingencommissie (of een aantal leden van deze 

commissie) hoort in ieder geval het bevoegd gezag en de 
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medewerker die bedenkingen heeft ingediend. Van het horen 
worden verslagen gemaakt; 

2. Het advies wordt binnen twee weken na het verstrijken van de 
termijn voor het indienen van bedenkingen op schrift gesteld, 
ondertekent door de secretaris en de voorzitter en verstuurd aan 
het bevoegd gezag. De verslagen van het horen maken onderdeel 
uit van het advies. 

 Na ontvangst van het advies van de bedenkingencommissie zal het 
bevoegd gezag aan de medewerker een afschrift van dit advies 
verstrekken en mededelen of dit advies leidt tot een wijziging in het 
aanbod. De medewerker die geen bedenkingen heeft ingediend zal 
gelijktijdig het definitieve aanbod ontvangen. Ook zal actieve 
voorlichting plaatsvinden over de consequenties die verbonden 
(kunnen) zijn aan het niet accepteren van dit definitieve aanbod.  

 Binnen twee weken na het definitieve aanbod, deelt de medewerker 
schriftelijk mede of hij dit aanbod accepteert en de door BBio geboden 
arbeidsovereenkomst aanvaardt. Indiensttreding bij BBio is in beginsel 
onlosmakelijk verbonden met acceptatie van het definitieve aanbod 
met inbegrip van het ontslagbesluit op grond van artikel 96 ARAR. Dit 
laat onverlet het recht van een medewerker om bezwaar aan te 
tekenen tegen de uitwerkingen in het definitieve aanbod van de 
voorzieningen uit het Sociaal Plan. De medewerker die de door BBio 
geboden arbeidsovereenkomst aanvaardt en aldaar in dienst treedt, zal 
(rekening houdend met de opzegtermijn) drie maanden vóór de 
overgangsdatum een besluit ontvangen. In het besluit wordt aan de 
medewerker medegedeeld dat hij op de overgangsdatum wordt 
aangewezen als herplaatsingkandidaat en dat aan hem direct 
aansluitend op deze aanwijzing als herplaatsingkandidaat ontslag 
wordt verleend op grond van artikel 96 ARAR. Met de acceptatie van 
de medewerker van de aangeboden arbeidsovereenkomst is voldaan 
aan de eisen die artikel 96 ARAR stelt aan herplaatsing in een 
passende functie. De bepalingen ten aanzien van herplaatsing en de 
Herplaatsing Advies Commissie (HAC) in de “VWS-procedure 
reorganisaties 2002” zijn niet van toepassing. 

 Indien de medewerker nalaat om binnen de gestelde termijn de 
aangeboden arbeidsovereenkomst te aanvaarden of te kennen geeft 
niet in dienst te willen treden bij BBio, dan zal aan deze medewerker 
vooruitlopend op een aanwijzing als herplaatsingkandidaat de 
faciliteiten van fase 3 SFB worden toegewezen. Op het moment dat de 
functie van deze medewerker wordt opgeheven, zijnde de definitieve 
datum overgang, zal hij worden aangewezen als 
herplaatsingkandidaat. Op hem zijn alle rechten en plichten van 
toepassing die gelden ten aanzien van herplaatsingkandidaten. De 
HAC adviseert de AD NVI, of diens rechtsopvolger, bij eventuele 
ontslagprocedures als omschreven in de “VWS-procedure bij 
reorganisaties 2002”. 

 Indiensttreding bij BBio vindt plaats met ingang van de dag volgend op 
de dag waarop het dienstverband bij het NVI eindigt.  
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5. Overgangsregelingen 
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de medewerker die in 
dienst treedt bij Bilthoven Biologicals (BBio) te Bilthoven. 
 
Salaris 
Het bruto (BBRA) salaris per maand, inclusief de waardering in huidige 
functieschaal, is op het moment van overgang gegarandeerd. 
BBio zal de datum, waarop de medewerker bij voldoende functioneren een 
jaarlijkse periodieke verhoging kan ontvangen, in stand houden.  
De salarisschalen van het BBRA 1984 per 1 april 2009 worden door BBio 
overgenomen, inclusief de functiebeschrijvingen en de functiewaardering. 
Indien er voor de CAO Rijk nog salarisverhogingen worden overeengekomen 
die gaan over de periode tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst bij 
de vennootschap ingaat, zullen deze worden overgenomen. 
 
Pensioen 
BBio zal zich vrijwillig aanmelden bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
(ABP) te Heerlen. Hierdoor blijven de huidige pensioenopbouw en condities 
gelijk aan de huidige situatie. 
 
Ontheffing terugbetalingsverplichting 
Aan de medewerker die overgaat naar BBio zal ontheffing worden verleend 
van terugbetalingsverplichtingen met betrekking tot het betaalde 
ouderschapsverlof, de toegekende verhuiskostenvergoedingen en de 
ontvangen studiekostenvergoedingen. 
 
Lopende afspraken en arbeidsvoorwaarden 
Vanaf het moment van indiensttreding bij BBio zijn de daar geldende 
arbeidsvoorwaarden op de (gewezen) medewerker van toepassing. Indien 
een medewerker op de overgangsdatum gebruik maakt van een regeling 
(bijvoorbeeld studiefaciliteiten en ouderschapsverlof) en het NVI deze gedane 
arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen schriftelijk heeft vastgelegd, worden 
deze afspraken door BBio overgenomen. 
 
Voorzieningen tijdig aanvragen 
Indien de medewerker nog geen gebruik maakt van een voorziening, maar 
een aanvraag hiervoor indient, zal als uitgangspunt worden gehanteerd dat 
deze aanvaag alleen in behandeling wordt genomen als binnen de gestelde 
termijnen de aanvraag is ingediend, zodat de medewerker voor de 
overgangsdatum al gebruik maakt van deze arbeidsvoorwaarden. Deze 
bepaling is niet van toepassing op ouderschapsverlof. 
 
Vakantieverlof 
De medewerker wordt, voor zover het werk dat toelaat, in de gelegenheid 
gesteld zijn restant vakantieverlof van de voorafgaande jaren op te nemen 
vóór de overgang. Niet opgenomen vakantieverlof, dat is opgebouwd tot het 
moment van overgang, kan bij de overgang worden overgeboekt naar het 
vakantieverlof bij BBio. Hiervoor geldt een maximum van 80 
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vakantieverlofuren op jaarbasis ongeacht de leeftijd van de medewerker. Op 
1-11-2011 is dat 10/12e van 80 uur is 67 uur bij een volledige werktijd (36 uur 
per week). Dit geldt naar rato voor medewerkers die in deeltijd werken.  
 
Het gaat hier niet over het zgn. compensatieverlof dat wordt opgebouwd door 
meer uren te werken dan de feitelijke aanstelling. Sinds 1 januari 2006 
vervallen deze uren indien ze niet zijn opgenomen bij de jaarovergang op 31 
december. Nog geplande vakanties in de maanden november en december 
kunnen in oktober al worden aangevraagd en verrekend vóórdat het 
gelimiteerde eindsaldo wordt berekend.  
  
Bestaande en schriftelijk vastgelegde vakantieaanspraken worden zoveel 
mogelijk overgenomen (bijvoorbeeld in geval van ziekte). 
 
Diensttijd 
De in overheidsdienst doorgebrachte tijd wordt aangemerkt als diensttijd bij 
BBio 
 
Voortzetting collectieve verzekeringen OHRA en Sticol/VGZ 
De medewerker, die voor de overgang gebruik maakt van een of meerdere 
verzekering(en) bij OHRA/Sticol/VGZ via de bestaande 
collectiviteitcontracten, kan deze voortzetten bij BBio. 
 
Ouderschapsverlof  
De medewerker die voor de overgang aanspraak heeft op betaald 
ouderschapsverlof (artikel 33g van het ARAR) en dit ouderschapsverlof pas 
na de overgangsdatum wil gaan opnemen, kan dit binnen drie jaar na 
overgang (alsnog) opnemen. Alsdan geldt dat dit ouderschapsverlof over de 
periode na de overgangsdatum alleen aaneengesloten kan worden 
opgenomen. 
Indien de medewerker van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient deze 
een aanvraag in te dienen voordat het definitieve aanbod met inachtneming 
van het bepaalde in hoofdstuk 4 wordt vastgesteld. Op deze aanvraag zijn de 
bepalingen van artikel 33g van het ARAR van toepassing. 
 
 
IKAP 
In de geest van IKAP kunnen medewerkers bij BBio van een regeling 
individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket gebruik maken.  
 
6. SVM 
De verplichtingen uit het SVM onderhandelingsakkoord 2003, dat is 
uitgewerkt in het gemeenschappelijk besluit van 13-2-2006 van de Ministers 
van VWS en Binnenlandse Zaken, worden door eenmalige afkoop afgerond 
bij de overgang naar BBio. De afkoop is gebaseerd op de nu geldende BBRA 
salarissen en zijn niet afhankelijk van het resultaat van de thans lopende CAO 
onderhandelingen Rijk.  
Betrokken medewerkers kunnen zelf over de vergoedingen beschikken. 
Hiervoor bestaan naast het storten in de levensloopregeling de mogelijkheden 
om individueel te onderzoeken of er bij het ABP extra gestort kan worden, of 
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(bij)storten op een lijfrentepolis, of een lijfrenterekening dan wel het toekennen 
van een loondervingssstamrecht. De betrokken medewerkers worden hierbij 
desgewenst individueel geadviseerd. 
De salarisgarantie wordt grotendeels ingebed in het vaste salaris, de 
Hardheidsclausule wordt in zijn geheel afgekocht en de pensioenpremie en de 
verzelfstandigingtoelage worden aan de hand van een formule eenmalig 
afgekocht. Het betreft de volgende 4 verplichtingen:  
 

6.1 Salaristoelage inpassen in het vaste salaris  

Voor de medewerker met een SVM salaristoelage wordt bij de overgang naar 
BBio het BBRA salaris en de SVM salaristoelage samengevoegd.  
In het geval de medewerker het maximum van de schaal reeds heeft bereikt 
wordt het samengevoegde bedrag ingepast in de naasthogere BBRA schaal 
en daar op de nieuwe trede bevroren.  
In het geval de medewerker het maximum van de schaal nog niet heeft 
bereikt, dan doorloopt de medewerker de functieschaal tot aan het maximum 
van de schaal en wordt dan ingepast in de naasthogere BBRA schaal en daar 
bevroren. 
 
Het kan zijn dat door de samenvoeging het bedrag niet precies aansluit bij 
een salarisbedrag uit de BBRA salaristabel. Indien de inpassing in de 
naasthogere BBRA schaal, op basis van de optelling van het BRRA salaris en 
de SVM salaristoelage, leidt tot een inpassing in een trede waardoor niet het 
volledige bedrag wordt gedekt, dan wordt het resterende verschil in salaris op 
overgangsdatum gecompenseerd door het bij de toelage 
pensioencompensatie op te tellen en af te kopen. Voor het resterende verschil 
geldt de berekening tot 65 jaar. Voor de berekeningswijze wordt verwezen 
naar 6.3. 
 
Voor elke betrokken medewerker zal een individuele berekening plaatsvinden.  
 
 

6.2 Afkoopsom Hardheidsclausule 

Het SVM onderhandelingsakkoord 2003 bevat rechten m.b.t. de 
pensioencompensatie betreft de z.g. “hardheidsclausule”.  
De verworven rechten worden nu jaarlijks in januari bruto in geld uitgekeerd of 
gestort in de levensloopregeling. Vanwege de overgang naar BBio worden 
alle nog openstaande vergoedingen ineens uitgekeerd.  
 

6.3 Pensioentoelage  
Het SVM onderhandelingsakkoord 2003 dat is uitgewerkt in het 
gemeenschappelijk besluit van 13-2-2006 van de Ministers van VWS en 
Binnenlandse Zaken, bevat rechten m.b.t. de pensioentoelage. Deze 
pensioentoelage betreft een vaste individuele, niet pensioengevende 
vergoeding en wordt uitgekeerd tot het 62e levensjaar.  
Vanwege de overgang naar BBio wordt de pensioentoelage eenmalig 
afgekocht aan de hand van een overeengekomen formule en daarmee 
beëindigd. De afkoopsom wordt berekend op basis van de volgende factoren: 
a. de maandelijkse pensioentoelage  
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b. het resterende bedrag uit de inpassing van 6.1 ( tot 65 jaar) 
c. het aantal maanden dat de medewerker nog verwijderd is van het 62e jaar 
d. een rekenrente van 4% 
e. de IAS (International Accountings Standards) tabel = blijfkansberekening 
o.b.v. internationale standaarden. (zie bijlage 4) 
 
Onder de blijfkans van een werknemer is te verstaan de kans, dat hij per een 
bepaalde leeftijd nog in dienst van de desbetreffende onderneming zal zijn. 
De blijfkans is een factor, die wordt bepaald door de invaliderings- en 
overlijdenskans en de ontslagkans en de tijd van de resterende periode tot 
aan 62 jarige leeftijd. De standaard blijfkansen tot 62 jaar staan in de bijlage. 
 
Vooralsnog is gerekend met de datum van 1 november 2011 
 

Maatmannen Sociaal Plan 2011    

 Medew. A Medew. B Medew. C 

Peildatum 01-11-2011 01-11-2011 01-11-2011 

IAS blijfkans 100.0% 68.7% 97.5% 

    

Geboortedatum 30-01-1952 30-07-1975 30-12-1960 

Leeftijd op 1 november 2011 59.00 36.00 50.00 

    

BBRA inschaling  huidig 3,082.92 2,745.11 3,852.13 

Garantietoelage huidig 178.64 168.06 350.21 

Totaal salaries huidig 3,261.56 2,913.17 4,202.34 

    

BBRA nieuw na inpassing 3,210.61 2,850.92 4,200.11 

    

Af te kopen garantietoelage 50.95 62.25 2.23 

Aantal maanden tot 65 62.97 344.93 169.95 

Rentepercentage (jaarbasis) 4.0% 4.0% 4.0% 

Afkoopsom garantietoelage 2,889.79 8,764.83 281.82 

    

Af te kopen pensioentoelage 106.00 81.00 161.00 

Aantal maanden tot 62 26.97 308.93 133.95 

Rentepercentage (jaarbasis) 4.0% 4.0% 4.0% 

Afkoopsom pensioentoelage 2,730.06 10,730.16 16,941.05 

    

Totaal af te kopen 5,619.85 19,495.00 17,222.87 

 
De bedragen zijn bruto en in euro’s . 
 
6.4 Verzelfstandigingtoelage  

Ten tijde van de overgang van RIVM naar SVM heeft een beperkt aantal 
medewerkers een zogenaamde verzelfstandigingtoelage gekregen. Vanwege 
de overgang naar BBio wordt de verzelfstandigingtoelage eenmalig afgekocht 
aan de hand van een overeengekomen formule en daarmee beëindigd. De 
formule is als volgt: De afkoopsom wordt berekend over een periode van 
totaal 7 jaar, De 1e 3 jaar 100% (is de werkgarantieperiode) en vervolgens 
aflopend naar 80%, 60%, 40% en 20%. 
 
7. Terugkeergarantie 
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Indien de medewerker en BBio tot de conclusie komen dat de plaatsing bij 
BBio niet is geslaagd buiten eigen schuld of toedoen van de medewerker, 
wordt op zijn schriftelijke aanvraag het recht op hernieuwde aanstelling 
verleend met een salaris, omvang en soort dienstverband dat overeenkomt 
met het salaris, omvang en soort dienstverband op de datum van overgang. 
De medewerker zal gelijktijdig worden aangewezen als herplaatsingkandidaat 
met ingang van de datum waarop de medewerker hernieuwd is aangesteld. 
De aanvraag tot hernieuwde aanstelling dient binnen 6 maanden na 
overgangsdatum bij het NVI te worden ingediend. Naar aanleiding van deze 
aanvraag zal een gesprek plaatsvinden tussen de medewerker, een 
afgevaardigde van BBio en een afgevaardigde van het NVI. In dit gesprek 
komt de ontstane situatie aan de orde evenals de gevolgen van de terugkeer 
naar het NVI. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. 
 
8. Slotbepalingen 

1. De Minister kan nadere regels stellen voor gevallen waarin dit Sociaal 

Plan niet voorziet dan wel waarin de uitkomst daarvan in individuele 

gevallen tot een onbillijke uitkomst leidt. 

2. Over de inhoud van dit Sociaal Plan is overeenstemming bereikt met 

het Georganiseerd Overleg van het Ministerie van VWS. 

3. Indien de CAO BBio dan wel andere omstandigheden daartoe 

aanleiding geven, kan dit Sociaal Plan op het punt van de 

overgangsregelingen, in overeenstemming met het Georganiseerd 

Overleg, worden aangevuld of gewijzigd. 

4. Dit Sociaal Plan gaat in werking op 1 november 2011 

5. Dit Sociaal Plan kan aangehaald worden als “Sociaal Plan Productie-

en Productiegerelateerde afdelingen Nederlands Vaccin Instituut”. 

 
Aldus opgemaakt te Den Haag en door partijen ondertekend op 20 september 
2011. 
 
 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Namens deze, 
De Secretaris-generaal, Drs. G.H.O. van Maanen 
 
 
Namens ABVAKABO FNV, 
 
Namens CNV Publieke Zaak, 
 
Namens het Ambtenarencentrum, 
 
Namens de CMHF. 
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Bijlage 
IAS 
tabel 

Blijfkans 
op 
huidige 
leeftijd                        

  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

 
Vertrek 
kans                        

en 
volgend 

30 7.50%                         

31 7.50% 100%                        

32 7.50% 93% 100%                       

33 7.50% 86% 93% 100%                      

34 7.50% 79% 86% 93% 100%                     

35 5.00% 75% 81% 88% 95% 100%                    

36 5.00% 71% 77% 83% 90% 95% 100%                   

37 5.00% 68% 73% 79% 86% 90% 95% 100%                  

38 5.00% 64% 70% 75% 81% 86% 90% 95% 100%                 

39 5.00% 61% 66% 72% 77% 81% 86% 90% 95% 100%                

40 2.50% 60% 65% 70% 75% 79% 84% 88% 93% 98% 100%               

41 2.50% 58% 63% 68% 74% 77% 82% 86% 90% 95% 98% 100%              

42 2.50% 57% 61% 66% 72% 75% 79% 84% 88% 93% 95% 98% 100%             

43 2.50% 55% 60% 65% 70% 74% 77% 82% 86% 90% 93% 95% 98% 100%            

44 2.50% 54% 58% 63% 68% 72% 76% 80% 84% 88% 90% 93% 95% 98% 100%           

45 1.25% 53% 58% 62% 67% 71% 75% 79% 83% 87% 89% 92% 94% 96% 99% 100%          

46 1.25% 53% 57% 61% 66% 70% 74% 78% 82% 86% 88% 90% 93% 95% 98% 99% 100%         

47 1.25% 52% 56% 61% 66% 69% 73% 77% 81% 85% 87% 89% 92% 94% 96% 98% 99% 100%        

48 1.25% 51% 55% 60% 65% 68% 72% 76% 80% 84% 86% 88% 90% 93% 95% 96% 98% 99% 100%       

49 1.25% 51% 55% 59% 64% 67% 71% 75% 79% 83% 85% 87% 89% 92% 94% 95% 96% 98% 99% 100%      

50 0.63% 50% 54% 59% 64% 67% 70% 74% 78% 82% 84% 86% 89% 91% 93% 94% 96% 97% 98% 99% 100%     

51 0.63% 50% 54% 58% 63% 67% 70% 74% 78% 82% 84% 86% 88% 90% 93% 94% 95% 96% 98% 99% 99% 100%    

52 0.63% 50% 54% 58% 63% 66% 70% 73% 77% 81% 83% 85% 88% 90% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 99% 99% 100%   

53 0.63% 49% 53% 58% 62% 66% 69% 73% 77% 81% 83% 85% 87% 89% 92% 93% 94% 95% 96% 98% 98% 99% 99% 100%  

54 0.63% 49% 53% 57% 62% 65% 69% 72% 76% 80% 82% 84% 87% 89% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 

55 0.00% 49% 53% 57% 62% 65% 69% 72% 76% 80% 82% 84% 87% 89% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 

56 0.00% 49% 53% 57% 62% 65% 69% 72% 76% 80% 82% 84% 87% 89% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 

57 0.00% 49% 53% 57% 62% 65% 69% 72% 76% 80% 82% 84% 87% 89% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 

58 0.00% 49% 53% 57% 62% 65% 69% 72% 76% 80% 82% 84% 87% 89% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 

59 0.00% 49% 53% 57% 62% 65% 69% 72% 76% 80% 82% 84% 87% 89% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 

60 0.00% 49% 53% 57% 62% 65% 69% 72% 76% 80% 82% 84% 87% 89% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 

61 0.00% 49% 53% 57% 62% 65% 69% 72% 76% 80% 82% 84% 87% 89% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 

62 0.00% 49% 53% 57% 62% 65% 69% 72% 76% 80% 82% 84% 87% 89% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 
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