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Preambule 

Op 22 januari 2016 is een positief onderhandelingsresultaat bereikt over verlenging van het 

sociaal plan 2013 - 2016 tussen het CBR en de vakorganisaties de Unie, Het Gilde en het FNV 

tot en met 31 december 2017. 

Het vertrekpunt van het sociaal plan is het voorkomen van "gedwongen ontslag". Indien ontslag 

als gevolg van reorganisatie / bedrijfseconomische redenen / krimp, onvermijdelijk is, verzacht 

dit sociaal plan de sociale en financiële consequenties voor de desbetreffende medewerkers. 

Het sociaal plan ziet op alle reorganisaties binnen de genoemde tijdsperiode binnen het CBR. 

Zodra een definitief besluit over een reorganisatie is genomen zullen CBR en vakbonden 

gezamenlijk marginaal toetsen of de inhoud van dit sociaal plan aanpassing behoeft en zullen 

zij een peildatum voor toepassing van het afspiegelingsbeginsel bepalen. 
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A. Uitgangspunten en algemene bepalingen
A.1 Uitgangspunten

1, Dit sociaal plan heeft tot doel de sociale en financiële consequenties van reorganisatie / 

bedrijfseconomische redenen / krimp op sociaal verantwoorde wijze op te vangen. Bij het 

treffen van de voorzieningen zal rekening gehouden worden met verschillende groepen 

medewerkers, van wie de positie op de arbeidsmarkt vraagt om een adequate 

tegemoetkoming; hierbij valt te denken aan oudere medewerkers, medewerkers die 

belast zijn met zorgtaken, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, e.d. 

2. Bij reorganisatie is sprake van het vervallen van arbeidsplaatsen ten gevolge van

inkrimping. Bij het vaststellen voor wie de arbeidsplaats verdwijnt, wordt gebruik gemaakt

van de procedure, zoals opgenomen in dit sociaal plan.

3. Werkgever en medewerker zijn ervoor verantwoordelijk in de fase voorafgaand aan

feitelijke organisatieveranderingen te anticiperen op kansen en mogelijkheden binnen en

buiten het CBR. Het CBR faciliteert preventieve maatregelen waarmee boventalligheid

mogelijk wordt voorkomen of verminderd. Deze maatregelen bestaan uit reguliere HR

instrumenten, begeleiding door de afdeling P&O en/of externe partners, en individuele

maatwerkoplossingen op vrijwillige basis. De vakorganisaties worden in staat gesteld de

inzet van deze maatregelen periodiek te volgen. De medewerker draagt bij aan het

vergroten van plaatsingsmogelijkheden en het voorkomen van boventalligheid door actief

en anticiperend op de te verwachten veranderingen in de loopbaan, te werken aan

bevordering van de eigen inzetbaarheid binnen en/of buiten de organisatie.

4. Het sociaal plan is erop gericht medewerkers van werk naar werk te helpen, maar helaas

moet er rekening gehouden worden met gedwongen ontslagen. Bij de (her)plaatsing van

medewerkers wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige werk- en woonplaats om

verhuizingen en/of langere reistijden zoveel mogelijk te beperken.

5. Teneinde het aantal boventalligen te beperken, zullen de tijdelijke arbeidscontracten in de

functies die in aantal zullen komen te vervallen niet (meer) worden verlengd. De tijdelijke

arbeidscontracten binnen andere CBR onderdelen worden slechts dan verlengd, indien

er binnen de groep van boventalligen geen geschikte medewerkers aanwezig zijn die

deze functie -binnen een redelijke termijn- zouden kunnen verrichten. De directie beslist

op verzoek van een leidinggevende én na advies van de manager P&O of een tijdelijke

arbeidsovereenkomst (nog) een keer kan worden verlengd en voor welke termijn.

6. De medewerkers op wie het sociaal plan van toepassing is en die (al) gebruik kunnen

maken van de overgangsregeling of de garantieregeling, zal uitdrukkelijk verzocht

worden uiterlijk per de datum van de reorganisatie, dan wel vanaf 62-jarige leeftijd van

een van deze regelingen gebruik te maken. In ieder geval eindigt de

arbeidsovereenkomst van deze medewerkers op AOW-gerechtigde leeftijd.
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A.2 Algemene bepalingen

1. Klachten en geschillen over de toepassing van het sociaal plan kunnen medewerkers -

voor zover in het sociaal plan niet uitdrukkelijk anders is bepaald- voorleggen aan de

begeleidingscommissie.

2. De medewerker die een beroep doet op de financiële voorzieningen van het sociaal plan,

verplicht zich aan werkgever de ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar

waarheid te verstrekken. Het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen alsmede

oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van het

sociaal plan tot gevolg en zal leiden tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar

gestelde.

3. Alle vergoedingen zijn onderworpen aan de vigerende (fiscale) wet- en regelgeving en

worden bruto uitbetaald, tenzij in de tekst anders is vermeld. De werkgever werkt mee

aan een fiscaal gunstige uitbetaling van de vergoedingen, mits fiscaal toegestaan. De

werkgever is te allen tijde gerechtigd van de werknemer bewijsstukken te vragen

alvorens tot uitbetaling over te gaan.

4. Ingeval van samenloop van bepalingen in de CAO en dit sociaal plan, gaan de

bepalingen uit dit sociaal plan voor.

5. Waar in dit sociaal plan wordt gesproken over medewerker, hij of hem, wordt ook

medewerkster. zij en haar bedoeld.

A.3 Definities

Voor zover niet nadrukkelijk in de tekst hierin wordt afgeweken, gelden de volgende definities: 

1. Afspiegelingsbeginsel: Toepassing van het afspiegelingsbeginsel houdt in dat binnen een

categorie uitwisselbare functies per leeftijdscategorie, medewerkers met het kortste

dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking worden gebracht, waarbij het aantal

medewerkers dat per leeftijdscategorie in aanmerking wordt gebracht, zoveel mogelijk

overeenkomt met de onderlinge verhouding van het aantal medewerkers in elk van de

leeftijdsgroepen binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Hierbij worden de

volgende leeftijdsgroepen gehanteerd: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55 jaar tot de AOW

gerechtigde leeftijd. De AOW-gerechtigde werknemers binnen een categorie uitwisselbare

functies worden als eerste voor ontslag in aanmerking gebracht. Zij worden buiten het

afspiegelingsprincipe gehouden. Als er minder arbeidsplaatsen komen te vervallen dan

dat er AOW-gerechtigde werknemers zijn dan worden binnen de groep AOW'ers de

werknemers met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking

gebracht. Hierna zal de personeelsreductie evenredig over de leeftijdsgroepen verdeeld

worden zodat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de

inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Binnen elke leeftijdsgroep zal de

werknemer met de kortste diensttijd als eerste boventallig worden verklaard. Bij

toepassing van het afspiegelingsbeginsel worden de Ontslagregeling, en eventueel nog te

verschijnen uitvoeringsregels van UWV, gevolgd.

Het CBR wordt hierin aangemerkt als één bedrijfsvestiging.
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2. Begeleidingscommissie: De commissie die is ingesteld om te oordelen over klachten en

geschillen van een medewerker over de Quiste) toepassing van het sociaal plan.

3. CAO: De bij werkgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst.

4. Boventallige medewerker. De herplaatsingskandidaat voor wie de arbeidsplaats is

vervallen.

5. Herplaatsingskandidaat: De medewerker die is aangewezen als degene voor wie de

arbeidsplaats vervalt als direct gevolg van de wetswijziging.

6. Jaarsalaris: 12 x het maandinkomen.

7. Maandinkomen: Het overeengekomen bruto maandsalaris, inclusief proportioneel

gedeelte van de eindejaaruitkering, vakantietoeslag, 55 min toeslag van 2,5% (indien

van toepassing conform art 31 uit de CAO) en eventuele vaste persoonlijke toeslag(en).

8. Medewerker: Iedere persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij

werkgever.

9. Passende functie: Een functie die naar het oordeel van werkgever voor wat betreft inhoud,

benodigde kennis en vaardigheden, beloning en positie in de organisatie, voldoende

verwant is aan de functie die de medewerker vervulde voor de "reorganisatie". Een

functie is niet passend indien deze meer dan één functiegroep Jager is ingedeeld dan de

functie waarin de oude functie van de medewerker was ingedeeld. Voor de vaststelling

van een passende arbeidsplaats geldt dat de enkele reistijd woon-werk-verkeer maximaal

1,5 uur is, tenzij de medewerker zelf aangeeft geen bezwaar te hebben tegen een

langere reistijd, of de reistijd van de betrokkene voor de organisatiewijziging meer

bedroeg dan 1,5 uur. In dat geval geldt als maximale reistijd de reistijd vóór de

''reorganisatie". De reistijd kan nooit meer bedragen dan de overeengekomen werktijd per

dag, tenzij de medewerker schriftelijk zelf aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben.

Bij passende functies staan de kennis, vaardigheden en persoonlijke situatie van de

betrokken medewerker centraal.

10. (extra) Reistijd: Reistijd woon-werk zoals vastgesteld conform de reisplanner

http://9292.nl, met dien verstande dat wordt uitgegaan van de snelste reistijd van deur tot

deur (postcode woonadres tot postcode standplaats). Indien aan de medewerker een

leaseauto ter beschikking is gesteld: de snelste reistijd woon-werk zoals vastgesteld

conform www.routenet.nl.

11. Reorganisatie: De organisatiewijzigingen waartoe werkgever na advisering door de

ondernemingsraad, heeft besloten.

12. Standplaats: Plaats waar de werkzaamheden voor meer dan de helft van de

overeengekomen werktijd worden verricht.

13. Uitwisselbare functie: Zie paragraaf B.2

14. Werkgever: Het CBR, gevestigd te Rijswijk.
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A.4 Werkingssfeer

1. Dit sociaal plan is van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd van wie de arbeidsplaats komt te vervallen als direct gevolg van de

reorganisatie/ bedrijfseconomische redenen/ krimp, met uitzondering van de

medewerkers met wie om andere redenen dan de reorganisatie (bijvoorbeeld

wanprestatie, niet of onvoldoende functioneren, dringende reden, twee jaar

arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) de

arbeidsovereenkomst eindigt.

Contracten voor bepaalde tijd

2. Voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd geldt dat hun contract niet wordt

verlengd. Indien zij op grond van het afspiegelingsbeginsel definitief boventallig worden

verklaard, maken zij aanspraak op een Persoonlijk budget conform art. D.1, met

inachtneming van het bepaalde in art. E.2

3. Indien medewerkers met een contract voor bepaalde tijd niet definitief boventallig worden

verklaard, zal hun contract tot de overeengekomen einddatum worden gerespecteerd en

zullen zij - zo nodig - bovenformatief worden aangesteld.

Duur

4. Het sociaal plan geldt vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017. Voor dit sociaal

plan geldt dat ingegane individuele rechten en garanties die voortvloeien uit de

toepassing van dit sociaal plan van kracht blijven ook nadat de looptijd van dit plan is

verstreken.

5. Indien tijdens de looptijd wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving of een wijziging

van de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zullen partijen in overleg treden over

mogelijke aanpassingen van dit sociaal plan.

A.5 Hardheidsclausule

1. In gevallen waarin onverkorte toepassing van dit sociaal plan tot een onbillijke of onredelijke

situatie voor een betrokken medewerker zou leiden, kan door een medewerker een beroep

worden gedaan op de hardheidsclausule. De werkgever heeft in dat geval de mogelijkheid

om ten gunste van de medewerker van de bepalingen van het sociaal plan af te wijken. De

medewerker kan een klacht of geschil hierover schriftelijk aanhangig maken bij de

begeleidingscommissie

2. In die gevallen waarin het sociaal plan niet voorziet, zal werkgever handelen in de geest

van het sociaal plan.

3. De werkgever zal de partijen bij dit sociaal plan periodiek informeren over het aantal

beroepen op de hardheidsclausule.
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B. Aanwijzing boventallige medewerkers
B.1 Aanwijzing bij vervallen arbeidsplaats

De aanwijzing van medewerkers voor wie de arbeidsplaats veNalt, gebeurt volgens de criteria 

van het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, Titel 10, Afdeling 9), en de Ontslagregeling . Deze 

medewerkers zijn herplaatsingskandidaat. De direct leidinggevende deelt de medewerker die is 

aangewezen, dit in een persoonlijk gesprek mee. De leidinggevende geeft daarbij de datum aan 

waarop de arbeidsplaats feitelijk voor betrokkene veNalt. De werkgever bevestigt deze 

mededeling schriftelijk aan de medewerker uiterlijk de dag na het gesprek. Is aanwijzing tot 

herplaatsingskandidaat door omstandigheden bij de medewerker gelegen, niet in een 

persoonlijk gesprek maar slechts schriftelijk mogelijk, dan geeft de werkgever dit met redenen 

omkleed aan. Bij het gesprek kan, indien gewenst, een P&O adviseur aanwezig zijn. De 

medewerker kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 

B.2 Uitwisselbare functies

Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies, waarbij het 

uitgangspunt geldt dat het CBR één bedrijfsvestiging is. De standplaats van de medewerker is 

daarbij niet relevant. 

De toets op uitwisselbaarheid is objectief gerelateerd aan de functie en niet subjectief aan de 

medewerker. Het gaat dus om de uitwisselbaarheid van functies, niet om de uitwisselbaarheid 

van medewerkers. 

Als functies uitwisselbaar zijn, dan betekent dit, dat de functies naar inhoud, vereiste kennis en 

vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig 

zijn. 

De functies moeten op de beoordeelde factoren uitwisselbaar zijn met elkaar. Dus onderling en 

vice versa. 

De redelijkheid brengt mee dat bij het bepalen van de uitwisselbaarheid van functies een zekere 

overdrachtsperiode - nodig om in de andere functie ingewerkt te raken - wordt ingecalculeerd. 

Uitgangspunt is dat een medewerker vrijwel direct inzetbaar moet zijn in de andere -

uitwisselbare - functie. 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. 

De werkgever heeft de mogelijkheid om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel ten aanzien 

van een medewerker die vanwege bijzondere kennis of bekwaamheden bezwaarlijk kan worden 

gemist. 

8.3 Weigeringgrond 

Toepassing van het afspiegelingsbeginsel of de verplaatsing van werkzaamheden kan leiden tot 

het wijzigen van een standplaats van een medewerker. Indien dit tot gevolg heeft dat de enkele 
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reistijd woon-werk-verkeer toeneemt en méér wordt dan 1,5 uur, kan de medewerker aangeven 

dat hij de aangeboden arbeidsplaats niet accepteert. Hij dient dit besluit binnen een week na 

schriftelijke mededeling van de stand plaatswijziging aan werkgever schriftelijk mede te delen. 

De medewerker krijgt in het geval dat de uitwisselbare functie terecht wordt geweigerd alsnog 

de status voorlopig boventallig. 

B.4 Opnieuw toepassen afspiegelingsbeginsel

Indien een uitwisselbare functie wordt geweigerd op de weigeringsgrond als bedoeld in art.8.3, 

zal opnieuw het afspiegelingsbeginsel worden toegepast - per peildatum - om te bepalen aan 

welke medewerker de vrijgekomen arbeidsplaats wordt toegewezen. 

11 
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C. Boventalligheid en herplaatsing
C.1 Gespreksrondes ten behoeve van herplaatsing

Tijdens de eerste gespreksronde staat belangstellingsregistratie centraal. Tijdens dit gesprek 

zal de afdeling P&O meer informatie verschaffen over relevante vacatures voor de betrokkene 

en worden de wensen en mogelijkheden van de medewerker in kaart gebracht. In dit gesprek 

kan de medewerker zijn wens kenbaar maken tot het vervullen van een functie (vacature) die 2 

functiegroepen lager is ingedeeld, waarbij de financiële voorzieningen conform art. C.7 gelden 

voor max. 1 schaal lager. 

In de tweede gespreksronde worden de mogelijkheden van de medewerker nader verkend. In 

de oordeelsvorming zal ook rekening worden gehouden met de mogelijkheden om een functie 

(vacature) binnen een redelijke termijn passend te maken voor de medewerker, onder andere 

door middel van (extra) scholing en/of opleiding. Indien uit dit gesprek / deze gesprekken blijkt 

dat de betrokkene voor een of meer vacatures in aanmerking komt, zal ook een gesprek 

plaatsvinden waarbij de (nieuwe) manager(s) van de betrokken afdeling(en) betrokken is (zijn), 

Een gespreksronde kan uit meerdere gesprekken bestaan. 

Assessment en andere testen kunnen onderdeel uitmaken van de herplaatsingsprocedure. 

Aan het einde van de tweede gesprekronde ontvangt de medewerker de (schriftelijke) 

mededeling of hem wel of geen aanbod voor een interne functie kan worden gedaan. 

C.2 Discretionaire bevoegdheid werkgever

Over de plaatsing van medewerkers in vacatures besluit, na overleg met de manager P&O, de 

directie. Op verzoek van de medewerker motiveert de directie haar besluit schriftelijk. 

C.3 Constructieve medewerking medewerker

Tijdens de beide gespreksrondes kan het niet zo zijn dat alleen van de werkgever inspanning 

wordt gevraagd; dit geldt evenzeer voor de medewerker. De afdeling P&O zal bij een 

geconstateerd gebrek hieraan de medewerker hierop wijzen en dit schriftelijk aan hem 

bevestigen. Indien de manager P&O de directie informeert dat een medewerker niet voldoende 

meewerkt om herplaatsing mogelijk te maken, zal de directie de medewerker schriftelijk wijzen 

op zijn verantwoordelijkheden en op de mogelijke consequenties van zijn houding. Indien de 

manager P&O een tweede keer aangeeft dat de medewerking van de medewerker niet 

volçloende is en dit schriftelijk aan de medewerker is bevestigd, zal werkgever de medewerker 

uitsluiten van de voorzieningen van dit sociaal plan en direct de ontslagprocedure in gang 

zetten, tenzij de medewerker binnen de termijn van 3 werkdagen schriftelijk beroep heeft 

ingesteld bij de begeleidingscommissie. In dat geval wordt het advies van de 

begeleidingscommissie afgewacht. 

De afdeling P&O zal alle herplaatsingsactiviteiten op medewerkerniveau administreren. De 

medewerker kan desgewenst inzage verkrijgen in de administratie van zijn 

herplaatsingsactiviteiten en daarvan afschriften ontvangen. De afdeling P&O zal maandelijks 

voortgangsrapportages in algemene zin verstrekken aan alle partijen bij dit sociaal plan. 

Sociaal Plan CBR 2013 / 2017 

12 

NAAR INHOUDSOPGAVE



C.4 Aanbod interne arbeidsplaats

Indien aan een medewerker een passende interne arbeidsplaats wordt aangeboden, wordt het 

aanbod schriftelijk bevestigd. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging mag de medewerker 

gedurende 5 dagen het aanbod in beraad nemen. Het aanbod wordt door de medewerker 

aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging op de wijze, zoals in het aanbod 

aangegeven. Het aanbod vermeldt de datum vanaf wanneer de functie vervuld dient te worden. 

C.5 Weigering passende arbeidsplaats

Indien de medewerker een aanbod van een passende arbeidsplaats weigert, zonder dat 

daarvoor naar het oordeel van werkgever een redelijke grond aanwezig is, wordt hij uitgesloten 

van de voorzieningen van dit sociaal plan. De medewerker zal schriftelijk op de gevolgen van 

zijn keuze worden gewezen en hem zal een laatste termijn van 5 dagen na dagtekening van 

voornoemde schriftelijke bevestiging worden geboden om het aanbod alsnog te accepteren. Bij 

het uitblijven van een tijdige acceptatie, zal direct de ontslagprocedure in gang worden gezet, 

tenzij de medewerker binnen de termijn van 5 dagen schriftelijk beroep heeft ingesteld bij de 

begeleidingscommissie. Het beroep heeft schorsende werking. In dat geval wordt het advies 

van de begeleidingscommissie afgewacht. 

Indien het beroep ongegrond wordt verklaard, heeft de medewerker nog een laatste termijn van 

5 dagen vanaf de dagtekening van het schriftelijke advies van de begeleidingscommissie om de 

aangeboden functie alsnog te accepteren. 

C.6 Beroepsmogelijkheid begeleidingscommissie

In het kader van de herplaatsingsprocedure staat alleen beroep open bij de 

begeleidingscommissie: 

over het oordeel van de werkgever dat een aangeboden interne functie een passende 

arbeidsplaats is; 

• over de ten opzichte van de medewerker betrachte zorgvuldigheid tijdens de

herplaatsingsprocedure

Gelet op de bevoegdheid als bedoeld in art. C.2 staat uitdrukkelijk geen beroep open tegen het 

besluit om een bepaalde functie niet aan de medewerker aan te bieden. 

C.7 Voorzieningen bij interne herplaatsing

Onderstaande voorzieningen zijn van toepassing: 

1. Om- en bijscholing

Indien een medewerker een andere arbeidsplaats accepteert, zal - indien nodig - tijdig en voor

rekening van de werkgever om- en bijscholing plaatsvinden.

De medewerker is verplicht de volledige medewerking te verlenen aan de scholingsactiviteiten.

Ten aanzien van deze om- en bijscholingskosten geldt geen terugbetalingsregeling bij

vroegtijdig vertrek van de medewerker, tenzij vanwege bijzondere omstandigheden vooraf

andersluidende afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.
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2. Arbeidsvoorwaarden bij herplaatsing

Indien een medewerker een passende functie accepteert waarvoor een lagere salarisschaal

geldt

- wordt, wanneer het maximum van de nieuwe salarisschaal hoger of gelijk is aan het

geldende (oude) schaalsalaris, de medewerker ingeschaald op het gelijke of naast hogere

bedrag in de nieuwe salarisschaal,

- wordt, wanneer het maximum van de nieuwe salarisschaal lager is dan het geldende (oude)

schaalsalaris, de medewerker ingeschaald op het maximum van de nieuwe schaal. Het

verschil tussen dit schaalmaximum en het geldende schaalsalaris wordt omgezet in een

persoonlijke toeslag, die pensioengevend is. Bij elke algemene salarisverhoging conform

CAO wordt de toeslag verminderd met de algemene salarisverhoging van het maximum van

de nieuwe schaal.

- Dat de werkgever zich zal inspannen, bij vacatures op het niveau van de oude salarisschaal,

de in dit lid genoemde medewerker hierop te plaatsen.

3. Reistijdcompensatie

De medewerker van wie als gevolg van een verplaatsing van zijn standplaats de reistijd woon

werk langer wordt, kan indien de reistijd toeneemt en de enkele reistijd meer wordt dan 1,5 uur,

aanspraak maken op een tijdelijke financiële tegemoetkoming extra-reistijd. Deze compensatie

heeft betrekking op de reistijd die per dag drie uur overschrijdt.

De tegemoetkoming wordt toegekend gedurende een periode van maximaal 24 maanden en

bedraagt in de eerste twaalf maanden 100%, de volgende zes maanden 75% en de laatste zes

maanden 50% van het voor de betrokken medewerker geldende (nieuwe) maandsalaris per

uur. De compensatie is gemaximeerd tot 1 uur per dag.

4. Verhuiskosten

Indien de herplaatsing bij de werkgever gepaard gaat met wijziging van standplaats. en

werkgever en medewerker in gezamenlijk overleg tot de conclusie komen dat verhuizing

noodzakelijk is, zal de medewerker in aanmerking komen voor de tegemoetkomingen en

vergoedingen conform de daarvoor geldende regeling. De geldende verhuiskostenregeling is

opgenomen in bijlage 2.
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D. Persoonlijk budget
D.1 Persoonlijk Budget

De medewerker die boventallig is verklaard, komt in aanmerking voor een Persoonlijk Budget. 

Dit Persoonlijk Budget wordt vastgesteld conform de Kantonrechterformule, zoals die gold vóór 

1 januari 2009 .. De voor de medewerker op datum einde dienstverband geldende 

transitievergoeding maakt deel uit van het Persoonlijk Budget en zal dus niet separaat worden 

uitgekeerd. 

De Kantonrechterformule is een algemene rekenformule ter bepaling van het bedrag van een 

eenmalige vergoeding in verband met ontslag, waarbij het aantal gewogen dienstjaren van de 

medewerker (A) wordt vermenigvuldigd met het laatstverdiende bruto maandinkomen (B) en 

met een correctiefactor (C), in casu 1, 1. 

De dienstjaren van de medewerker worden als volgt gewogen: 

dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1; 

dienstjaren vanaf de leeftijd van 40 jaar tot de leeftijd van 50 jaar tellen voor 1,5; 

dienstjaren vanaf de leeftijd van 50 jaar tellen voor 2. 

Hierbij geldt dat bij niet volledige dienstjaren een periode van langer dan zes maanden als een 

vol jaar wordt beschouwd. Een periode van zes maanden of korter wordt buiten beschouwing 

gelaten. 

Als peildatum voor de berekening van het Persoonlijk Budget geldt de datum van boventallig 

verklaring. 

De hoogte van het Persoonlijk Budget zal nooit hoger zijn dan de redelijkerwijs te verwachten 

inkomstenderving tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Onder inkomstenderving wordt in dit artikel verstaan de som van: 

Het verschil tussen: 

o Het inkomen dat de medewerker zou hebben ontvangen na datum einde

dienstverband, uitgaande van het maandinkomen per de datum van boventallig

verklaring, indien hij tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst van de

werkgever was gebleven enerzijds

o en de te verwachten inkomsten van de medewerker na datum einde dienstverband

tot de AOW-gerechtigde leeftijd anderzijds

Hierbij wordt de datum einde dienstverband (fictief) vastgesteld op de datum zes

maanden na effectuering van de nieuwe organisatie.

De kosten van pensioenopbouw tot aan AOW-gerechtigde leeftijd op basis van de 

pensioengrondslag op datum feitelijke boventalligheid. 

Het maandinkomen gedurende de periode dat de medewerker bemiddeling zou kunnen 

ontvangen (6, 9 of 12 maanden) of feitelijk ontvangt. 

Ten aanzien van de verwachte inkomsten wordt (fictief) uitgegaan van het volgende: 

De medewerker ontvangt na (de fictieve) datum einde dienstverband de eerste twee 

maanden 75% en vervolgens 70% van het voor hem geldende bruto uitkeringsdagloon 
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gedurende de periode waarin recht bestaat (of zou hebben bestaan) op een uitkering 
krachtens de WW. 

De medewerker ontvangt daarna een IO(A)W-uitkering van maximaal 100% van het 

wettelijk bruto minimumloon; hierbij wordt uitgegaan van de persoonlijke situatie van de 
betrokkene op de datum van effectuering van de nieuwe organisatie. 

D .. 2 Berekening dienstjaren 

Bij de vaststelling van boventalligheid, wordt artikel 15 van de Ontslagregelingt gevolgd. Als 
toetsingsmaatstaf geldt dat de in acht te nemen duur van het dienstverband in redelijkheid dient 
te worden vastgesteld. 

Deze werkwijze wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de jubileumdatum. 

Hoofdregels 

1) Bij een ononderbroken dienstverband bij het CBR is de duur van het dienstverband gelijk
aan de periode die is gelegen tussen de datum indiensttreding en de peildatum voor
afspiegeling,

2) In het geval van onderbroken dienstverbanden wordt in beginsel alleen de duur van het
laatste dienstverband in aanmerking genomen indien er sprake is van een onderbreking
van meer dan drie maanden, dan wel zes maanden.

Nadere uitwerking punt 2 

1) Voor de berekening van de duur van het dienstverband wordt, bij voorafgaande
arbeidsovereenkornsten die zijn aangegaan voor 1 juli 2015, uitgegaan van de eerste
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor zover er geen tussenpozen tussen de
arbeidsovereenkomsten zijn gelegen die langer dan drie maanden hebben geduurd.
Arbeidsovereenkomsten die daarna zijn aangegaan worden meegeteld voor zover de
tussenpoos niet langer is dan zes maanden. De onderbrekingen zelf worden niet
meegeteld.

2) De onder 1) genoemde uitwerking wordt ook toegepast bij opvolgend werkgeverschap
(overeenkomstig artikel 7:668a lid 2 BW). Van opvolgend werkgeverschap is sprake
wanneer de volgende factoren (vrijwel) hetzelfde blijven:
- de (aard van de) verrichte werkzaamheden;
- de locatie waarin de werkzaamheden worden uitgeoefend;
- de bedrijfsmiddelen waarmee de activiteiten worden uitgeoefend.

Het beleid bij opvolgend werkgeverschap in voornoemde zin is dat de duur van het 
dienstverband bij de vorige werkgever wordt samengeteld met de duur dienstverband bij 
het CBR. 
Voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel vormen deze dienstverbanden samen 
de in acht te nemen duur van het dienstverband voor zover er geen tussenpozen zijn die 
langer dan drie maanden dan wel 6 maanden hebben geduurd. (Zie hierboven bij nadere 
uitwerking punt 2).De onderbrekingen zelf worden niet meegeteld. 

3) Het beleid bij opvolgend werkgeverschap geldt ook ingeval een werknemer na het eindigen
van een uitzend- of detacheringsperiode bij het CBR een arbeidsovereenkomst voor het
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verrichten van dezelfde werkzaamheden sluit. CBR ziet voor de toepassing van het 
afspiegelingsbeginsel de datum van de eerste uitzend- of detacheringsovereenkomst als 
datum indiensttreding voor zover er geen tussenpozen zijn die langer dan drie maanden 
dan wel 6 maanden hebben geduurd. (zie hierboven bij nadere uitwerkring punt 2) 
De onderbrekingen zelf worden niet meegeteld. 

4) Door een overgang van onderneming gaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de
arbeidsovereenkomst over op de nieuwe werkgever (artikel 7: 663 BW). Dit heeft tot gevolg
dat de opgebouwde dienstjaren bij de overgenomen onderneming voor de werknemer
behouden blijven en meetellen voor de bepaling van de duur van het dienstverband bij de
nieuwe werkgever.

D.3 Regeling voor medewerkers geboren vóór 1 januari 1950 

Voor medewerkers die zijn geboren vóór 1 januari 1950 (en op 1 januari 2006 in dienst waren 
bij werkgever en zijn gebleven) en voor wie de garantieregeling of de overgangsregeling geldt, 
geldt dat ingeval aan hen geen passende arbeidsplaats kan worden aangeboden en zij 
derhalve definitief boventallig zouden worden, de arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd, 
indien de medewerker schriftelijk met de werkgever overeenkomt dat hij per de eerst mogelijke 
datum met prepensioen gaat. In dat geval zal de medewerker boven formatie in dienst worden 
gehouden tot aan prepensioendatum. De medewerker is verplicht -binnen redelijke grenzen
alle opgedragen werkzaamheden te verrichten. Eveneens is de medewerker verplicht om alle 
openstaande vakantiedagen, roostervrije en andere verlofdagen -in overleg met zijn 
leidinggevende- op te nemen in de periode tot aan prepensioendatum. 

D.4 Keuzemogelijkheden aanwending persoonlijk budget

De boventallige medewerker heeft ter aanwending van het Persoonlijk Budget de volgende 
spoorkeuzemogelijkheden 
1. Bemiddelingstraject (artikel E)
2. Vertrek op initiatief van de medewerker (artikel F)
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E. Bemiddelingstraject (externe herplaatsing)
Bemiddeling naar een nieuwe functie buiten het CBR vindt plaats door middel van 

outplacementbegeleiding met behulp van externe partners, waarmee de afdeling P&O 

samenwerkt. Op basis van een intake gesprek zal een actieplan per medewerker worden 

opgesteld, waarin voor zover nodig aandacht gegeven wordt aan bij-, her- of omscholing. 

De afdeling P&O zal alle herplaatsingsactiviteiten op medewerkerniveau administreren. De 

medewerker kan desgewenst inzage verkrijgen in de administratie van zijn 

herplaatsingsactiviteiten en daarvan afschriften ontvangen. Het mobiliteitscentrum zal 

maandelijks voortgangsrapportages in algemene zin verstrekken aan alle partijen bij dit sociaal 

plan. 

E.1. Vrijstelling van werkzaamheden

Vanaf de datum van boventalligheid, is de medewerker vrijgesteld van werkzaamheden, tenzij 

organisatorische redenen verlangen dat de medewerker nog werkzaamheden verricht verband 

houdend met het overdragen van taken. De medewerker wordt hierov!;lr tijdig geïnformeerd. 

Indien er gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 2 weken werkzaamheden 

dienen te worden verricht, zal de bemiddelingstermijn gedurende die periode worden 

opgeschort en vindt er derhalve geen aftrek van het Persoonlijk Budget plaats. De periode van 

opschorting is gerelateerd aan de periode van werkzaamheden en het aantal uren dat gewerkt 

wordt.. De medewerker ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. Er vindt geen opschorting 

van de bemiddelingstermijn plaats, indien er sprake is van een soort werkervaringsplaats om de 

kansen op de arbeidsmarkt van de medewerker te vergroten. Dit zal hem voor aanvang van de 

werkzaamheden worden meegedeeld. 

Tijdens de periode van vrijstelling van werkzaamheden behoudt de medewerker recht op zijn 

bruto maandinkomen en overige arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van 

onkostenvergoedingen zoals reiskosten woon-werkverkeer. De medewerker dient uiterlijk 

binnen een maand na de datum van definitief boventalligheid of zoveel eerder als de 

arbeidsovereenkomst met het CBR eindigt, alle bedrijfsmiddelen van werkgever, zoals een 

lease auto en door het CBR ter beschikking gestelde laptop, mobiele telefoons, sleutels, ed. bij 

werkgever in te leveren op de (oude) standplaats van de medewerker, 

Het is de medewerker niet toegestaan om zonder toestemming van werkgever tijdens de 

periode van vrijstelling tegen betaling werkzaamheden voor derden of als zelfstandige te gaan 

verrichten. 

De medewerker wordt geacht de tijdens de vrijstelling van werkzaamheden opgebouwde 

vakantierechten bij het einde van de arbeidsovereenkomst te hebben genoten. 

E.2 Duur van bemiddeling 

De partijen bij dit sociaal plan hebben de onderhavige staffeling gebaseerd op de minder 

gunstige positie van oudere werknemers op de (huidige) arbeidsmarkt enerzijds en de 

bemiddelingsduur die nodig wordt geacht om hen aan ander werk te helpen anderzijds. 

Het bemiddelingstraject duurt te rekenen vanaf de datum definitief boventalligverklaring, als 

volgt: 

6 maanden voor degenen die per datum boventalligverklaring 45 jaar of jonger zijn; 
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9 maanden voor degenen die per datum boventalligverklaring 55 jaar of jonger zijn en ouder 

dan 45 jaar; 

12 maanden voor degenen die per datum boventalligverklaring ouder dan 55 jaar zijn. 

Deze duur kan op advies van de manager P&O door de directie worden verlengd met 3 

maanden, indien en voor zover het Persoonlijk Budget toereikend is. 

Voor medewerkers van wie het Persoonlijk Budget minder dan 6 maandsalarissen bedraagt, 

wordt de. duur van de bemiddeling beperkt tot het aantal maanden dat uit het Persoonlijk Budget 

bekostigd kan worden, met een minimum van 3 maanden. Voor medewerkers met een contract 

voor bepaalde tijd geldt bovendien dat de duur van de bemiddeling in ieder geval wordt 

gemaximeerd tot uiterlijk de datum waarop de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. 

Indien de medewerker wegens arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts niet in staat wordt 

geacht herplaatsingsactiviteiten te verrichten voor een periode van meer dan 3 weken, dan zal 

de bemiddelingsduur worden opgeschort voor de duur van de periode van 

arbeidsongeschiktheid die de 4 weken overschrijdt. 

E.3 In mindering brengen inkomen op Persoonlijk Budget 

De bemiddelingsduur (inclusief verlenging) wordt in mindering gebracht op het Persoonlijk 

Budget van de medewerker, waarbij 1 maand bemiddeling telt voor 1 maandinkomen. Na 6 

maanden, te rekenen vanaf datum boventalligheid, vindt er geen aftrek meer plaats van het 

Persoonlijk Budget, zoals in dit artikel bepaald. 

Indien na afloop van het bemiddelingstraject de medewerker geen nieuwe functie heeft kunnen 

aanvaarden, wordt bij uitdiensttreding aan hem het (eventuele) resterende deel van het 

Persoonlijk Budget als uitkering ineens uitgekeerd. 

E.4 Beëindiging arbeidsovereenkomst

Werkgever zal tijdig de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gang zetten, 

zodat de datum einde dienstverband zoveel mogelijk samenvalt met het einde van de 

bemiddelingstermijn. De arbeidsovereenkomst zal in beginsel worden beëindigd door middel 

van een beëindigingovereenkomst. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan de 

arbeidsovereenkomst ook via een andere daarvoor toepasselijke procedure worden beëindigd. 

E.5 Opzegtermijn

In afwijking van het bepaalde in de CAO en/of het bepaalde in de individuele 

arbeidsovereenkomst, bedraagt de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn tegenover 

de boventallige medewerkers op wie dit sociaal plan van toepassing is 1 maand. 
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F. Vertrek op initiatief van medewerker
F.1 Vertrek op initiatief van de medewerker tijdens het bemiddelingstraject

De medewerker die boventallig is kan tijdens of voorafgaande aan het bemiddelingstraject de 

arbeidsovereenkomst beëindigen (al dan niet vanwege het vinden van een nieuwe baan). In dat 

geval ontvangt hij een uitkering ineens ter hoogte van het resterende Persoonlijke Budget zoals 

bepaald in art. E.3. Hierbij geldt dat de bemiddelingsduur per maand gelijk is aan één 

maandinkomen. De medewerker zal niet worden gehouden aan de voor hem geldende 

opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd per één door de partijen nader te 

bepalen datum, in beginsel per einde van een kalendermaand, door middel van een 

beëindigingovereenkomst. 

De medewerker die aanspraak maakt op de vrijwillige vertrekregeling, maakt geen aanspraak 

meer op de overige voorzieningen van dit sociaal plan. De gebruikelijke regelingen bij einde 

dienstverband, zoals onder andere vastgelegd in de artikelen H, blijven onverkort van kracht. 

F.2 Plaatsvervangingregeling 

Het is mogelijk dat een niet boventallige medewerker zich vrijwillig aanmeldt en in de plaats 

treedt van een boventallige medewerker voor boventalligheid. Dit is mogelijk onder de volgende 

voorwaarden 

• wanneer medewerker afkomstig is uit hetzelfde deel van de organisatie waarop de

betreffende reorganisatie betrekking heeft; 

wanneer werknemer medewerker afkomstig is uit dezelfde leeftijdsklasse zoals bedoeld 

in de Ontslagregeling (i.v.m. afspiegeling); 
• wanneer het geen AOW-gerechtigde medewerker betreft;

akkoord werkgever.

Indien er niemand uit dezelfde leeftijdsklasse voor deze plaatsvervangingregeling beschikbaar 

is, zal het management besluiten akkoord te gaan met een afwijking van de leeftijdsklasse. 

In het kader van deze plaatsvervangingsregeling ontvangt hij een uitkering ineens ter hoogte 

van het Persoonlijke Budget zoals bepaald in art. D.1. De medewerker zal niet worden 

gehouden aan de voor hem geldende opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst zal worden 

beëindigd per één door de partijen nader te bepalen datum, in beginsel per einde van een 

kalendermaand, door middel van een beëindigingovereenkomst. De medewerker die aanspraak 

maakt op deze plaatsvervangingsregeling, maakt geen aanspraak op de overige voorzieningen 

van dit sociaal plan. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst volgt een reguliere 

eindafrekening conform de CAO. 
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G. Adviescommissie

Partijen bij dit sociaal plan stellen een paritaire commissie in die belast wordt met de 

beoordeling van de activiteiten van de afdeling P&O in dit verband, de voortgang van de 

externe herplaatsing in algemene zin en de uitvoering van overige door partijen opgedragen 

taken. De adviescommissie oordeelt niet over individuele gevallen. De adviescommissie bestaat 

uit twee door de werkgever aangewezen leden en twee door de vakorganisaties aangewezen 

leden. De adviescommissie zal uiterlijk 6 maanden na datum van het directiebesluit tot 

reorganisatie bijeenkomen en daarna zo vaak als zij dat zelf nodig acht. Indien de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de adviescommissie een zwaarwegend advies 

uitbrengen aan de directie over de voortgang van de herplaatsing en de eventueel te treffen 

(nadere) voorzieningen en/of maatregelen. 

De leden van de adviescommissie hebben recht op een vacatievergoeding overeenkomstig de 

vigerende verordening van de SER (Verordening vergoedingen aan leden van de raad, het 

dagelijks bestuur en de commissies) . 
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H. Overige bepalingen
H.1 Pensioenverzekering

De medewerker ontvangt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een premievrije polis 

overeenkomstig de bepalingen van het voor de medewerker geldende pensioenreglement van 

werkgever. 

H.2 Collectieve verzekeringen

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de deelname aan de via de werkgever 

afgesloten collectieve verzekeringen, een en ander conform de CAO. 

H.3 Jubileumuitkering

De medewerker, die boventallig is verklaard en waarmee als gevolg daarvan de 

arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, komt in aanmerking voor de jubileumuitkering, indien dat 

jubileum bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2018 zou hebben 

plaatsgevonden. De betaling geschiedt overeenkomstig bijlage 3. De jubileumdatum wordt 

berekenend overeenkomstig de bepalingen in art. D.2. 

H.4 Studieschulden en andere schulden

Er zal geen terugvordering van studieschulden plaatsvinden. Een beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst wordt geacht te hebben plaatsgevonden op initiatief van de werkgever. 

Overige leningen en verstrekte voorschotten dienen te worden terugbetaald overeenkomstig de 

gemaakte afspraken. 

H.5 Eindafrekening

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst volgt een reguliere eindafrekening conform de 

CAO. 

H.6 Vakbondscontributie

De werkgever zal de vakbondscontributie van de medewerker die definitief boventallig is 

verklaard en die lid is van een van de vakorganisaties, die partij zijn bij de CAO, over een 

periode van twaalf maanden na datum beëindiging arbeidsovereenkomst bij vooruitbetaling aan 

de betreffende vakorganisatie voldoen. 
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1. Begeleidingscommissie
Medewerkers kunnen een klacht indienen bij / een geschil voorleggen aan de 

begeleidingscommissie. 

De begeleidingscommissie is onder meer belast met: 
• de controle of het sociaal plan naar letter en geest wordt uitgevoerd;

de advisering bij de toepassing van de hardheidsclausule;

het doen van uitspraken in zaken waarin dit sociaal plan niet voorziet;

de toetsing of interpretaties van dit sociaal plan naar de geest daarvan zijn geschied.

2. Werkwijze

De begeleidingscommissie komt zo spoedig mogelijk bijeen nadat de medewerker, dan wel de

werkgever schriftelijk verzoek heeft gedaan om een uitspraak.

De begeleidingscommissie bepaalt haar eigen werkwijze.

De begeleidingscommissie brengt schriftelijk advies uit aan de directie. 

Adviezen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk aan 

betrokkenen worden meegedeeld. 

3. Samenstelling

De begeleidingscommissie bestaat uit een door de werkgever aangewezen lid en een door de

vakbonden aangewezen lid, niet zijnde een medewerker. Beide leden benoemen gezamenlijk

een onafhankelijke derde, die tevens als voorzitter optreedt. De leden van de

begeleidingscommissie hebben recht op een vacatievergoeding overeenkomstig de vigerende

verordening van de SER (Verordening vergoedingen aan leden van de raad, het dagelijks

bestuur en de commissies).

4. Advies

De beslissing van de commissie geldt als zwaarwegend advies aan de werkgever waarvan

deze alleen op zwaarwegende gronden kan afwijken. Indien werkgever besluit tot afwijking van

het advies van de commissie zal hij zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd ter kennis aan de

betrokken medewerker brengen. De commissie ontvangt hiervan een afschrift.

5. Geheimhouding

De leden van de begeleidingscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle particuliere en

zakelijke gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen.
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Bijlage 1 - Afspiegeling 

BACK-UP 

Wanneer sprake is van inkrimping op een functie, bepaalt het 
afspiegelingsbeginsel welke medewerker boventallig wordt 

A fspiege li ngsbe ginse 1 

Uitgangspunten 

Afspiegeling moet worden toegepast 
wanne er arbeidsplaatsen veNallen op 
uitwisselbare foncties 

Mede wer1<er.; met het kortste 
dienstverband komen h« eerste in 
a;;mmer1<ing voor ontslag 

Het aantal medewer1<er.; per 
leeftijdsgroep dat in aanmer1<ing komt 
voor ontslag moet zoveel mogelijk 
overeenkomen met de onderlinge 
verhouding van het aantal medeweri<er.; 
in de leeftijdsgroepen 

Di ... m..•�• a,.,-., ... o.. 1 

Voorbeeld 

Leeftijd Medewerker Diensttip 

25 · 35 Medewer1<er A 4maanden 

35 • 46 Medewer1<er B 46 maanden 

46 c55 Medewerker C 12 maanden 
Medewer1<er D 101 maanden 

Medewerker C ',vordt :;J s eerste bo�•ent� 1 ig 
•Verhoud ng tussen 1 .::efti jdsgoep.::n tl i j!t 
zoveel mogelijk intact 
·Medewerker heeft kortste dienstverband 
binna, leeftijdsgoep 

In het geval er sprake is van meerdere medewerkers binnen eenzelfde leeftijdsgroep die met 

dezelfde indiensttredingdatum in aanmerking komen voor ontslag, zal de jongste medewerker 

worden aangewezen. 
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Bijlage 2 - Verhuiskostenregeling 
Indien een medewerker op verzoek van het CBR een functie in een andere vestiging aanvaardt; 

geldt onder bepaalde voorwaarden een vergoedingsregeling: 

1. Afstand nieuwe woonplaats tot nieuwe vestigingsplaats > 40 kilometer.

2. Bij meerdere gezinsleden met een CBR-dienstverband geldt de vergoeding voor één

medewerker en wel degene met het hoogste CBR-inkomen.

3. Indien de functie op meerdere plaatsen wordt uitgeoefend geldt de vergoedingsregeling

als de nieuwe afstand van het oude woonadres tot de gebruikelijke werkplekken> 40

kilometer is en ook de verwachting is dat > de helft van de werktijd op een afstand van >

40 kilometer van het oude adres gewerkt zal gaan worden.

De vergoeding betreft verhuiskosten, inrichtingskosten en kosten voor het zoeken naar 

woonruimte. De vergoedingen zijn: 

1. Verhuiskostenvergoeding. De in- en uitpakkosten en transportkosten via een erkend

verhuisbedrijf.

2. Vergoeding van herinrichtingskosten; maximaal 10% van het (fulltime) jaarsalaris,

verhoogd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, met een maximum van €10.000,

Kostenvergoeding tegen overlegging van nota's betreffend: stoffering, schilderen,

behang- en aansluitkosten apparatuur etc.

Vergoeding voor reiskosten; Bij het zoeken naar nieuwe woonruimte tegen overlegging

van bewijsstukken kan 500 km. volledig met dienstauto of met privé auto als zakelijke

kilometers worden verrekend en 1.000 km. tegen 50%. Indien met openbaar vervoer is

gereisd kan de vergoeding tot hetzelfde nominale bedrag als hiervoor bedoeld

plaatsvinden.

3. Overplaatsing en verhuizing liggen maximaal 1 jaar uiteen; dan worden reiskosten

openbaar vervoer vergoed, dan wel autokosten, indien de enkele openbaar vervoer

reistijd > 1,5 uur is. Ook is onderbrenging in een pension met tegemoetkoming in kosten

denkbaar.

Indien in overleg met de leiding besloten wordt niet te verhuizen gelden dezelfde

(reis)kostenvergoedingen, gedurende het 1e jaar van overplaatsing. In het 2e jaar geldt

een tegemoetkoming. Daarna geldt nog de regeling woon- werkverkeer. Indien na één

jaar alsnog verhuizing volgt, wordt geen verhuiskostenvergoeding gegeven.

Eventuele fiscale consequenties zijn voor rekening van de medewerker.
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Bijlage 3 - Jubileumuitkering 
12%jaar 25 jaar 40jaar 

Gratificatie Y. maandsalaris bruto 1 bruto maandsalaris 1 bruto maandsalaris 

en Y. maandsalaris 

netto 

netto 
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Aldus overeengekomen te Rijswijk, d.d. 6 november 2012, verlengd d.d. 24 december 2013, 
d.d. 2014 en d.d.:"'/,.2016

namens het CBR 

De heer drs. R.A.L. Verstraeten 

namens Het Gilde, Belangenvereniging van 

Examinatoren 

namens FNV 
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