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B. ., ge estigd te Born, hierna te noemen erkge er;
, ge estigd te Utrecht;

NIE, ge estigd te C lemborg;
, ge estigd te Utrecht;

EGENDE:
Dat an it de bij ondere positie als fle partner in de a tomoti e ind strie VDL Nedcar
dit Sociaal Plan o ereengekomen is met de ak erenigingen aardoor de in dit plan
opgenomen bepalingen ook itsl itend an toepassing ijn op VDL Nedcar
Dat BMW medio oktober 2020 het besl it bekend heeft gemaakt om de prod ctie bij
VDL Nedcar te be indigen per no ember 2023
Dat de itfasering an BMW gestalte krijgt in gefaseerde krimp an de organisatie
an VDL Nedcar
Dat de e feiten ge olgen hebben oor erkgelegenheid
Dat gelijktijdig VDL Nedcar intensief erkt aan het aantrekken an nie e klanten en
de bijbehorende transitie
Dat itgangsp nt an dit Sociaal Plan contin teit is na de be indiging an de
prod ctie door BMW in no ember 2023
Dat inge al mocht blijken dat contin teit niet realiseerbaar is, of bij het realiseren an
samen erking met een nie e klant belangrijke ge olgen oor erknemers aan de
orde ijn, partijen bij dit Sociaal Plan opnie
met elkaar in o erleg llen treden
Dat ma imale inspanningen llen orden erricht tot oorkoming an ged ongen
ontslagen, door herplaatsing primair binnen VDL Nedcar, sec ndair op rij illige
basis binnen de VDL Groep, door middel an begeleiding en bemiddeling.
Dat ged ongen ontslagen desondanks aan de orde llen ijn
Dat alle partijen het enselijk achten om met ingang an de dat m an de e
o ereenkomst tot en met 31-3-2024 in de ge olgen an de e maatregelen oor de
erknemers te oor ien,
:
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In dit Sociaal Plan ordt erstaan onder:
1.1.
: VDL Nedcar B.V.
1.2.
: degene die op basis an een arbeidso ereenkomst als bedoeld in art. 7:610
BW oor onbepaalde tijd met erkge er, erk aamheden erricht. Daar aar ordt
gesproken an hij ordt steeds te ens bedoeld ij en haar .
1.3
D
; het aantal dienstjaren anaf de contract eel o ereengekomen startdat m an
het dienst erband tot en met de laatste dag an de op egtermijn.
1.4
A
: de mededeling aan de indi id ele erknemer incl sief de schriftelijke
be estiging daar an, dat ijn arbeidsplaats komt te er allen, hij bo entallig ordt en dat
oor hem de proced re tot be indiging an de arbeidso ereenkomst ordt gestart.
1.5
P
: een f nctie binnen VDL Nedcar, maar ook binnen de VDL Groep, die q a
salaris, er aring, competenties, erk aamheden en opleidingsni ea ergelijkbaar is met de
h idige f nctie an de erknemer, of aar oor erknemer binnen de oor hem geldende
op egtermijn met beh lp an scholing geschikt kan ijn. Een f nctie ordt ook passend
geacht als de e ich in n salarisgroep lager be indt. Een f nctie ordt niet passend
ge ien als de reistijd oon-/ erk erkeer meer dan 1 r (enkele reis) bedraagt, ten ij de
h idige reistijd reeds meer dan 1 r (enkele reis) bedraagt. In dat ge al is de grens de
h idige reistijd.
1.6
O
: de ontslag ergoeding berekend olgens de artikelen 4 en 5 an dit
Sociaal Plan.
1.7
O
: de laatste kalenderdag an het dienst erband.
1.8
: FNV Metaal, De UNIE en CNV Vakmensen.
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2.1
Dit Sociaal Plan treedt in erking op
. 2021 en eindigt op 31 maart 2024.
2.2 D
Dit Sociaal Plan regelt primair de sociale en financi le ge olgen oor de erknemer met een
arbeidso ereenkomst oor onbepaalde tijd, die tijdens de erkingsd r an dit Sociaal Plan
ordt aange egd omdat ijn arbeidsplaats als ge olg an bedrijfseconomische redenen
er alt.
2.3
P
Dit Sociaal Plan is niet an toepassing op erknemers an ie de arbeidso ereenkomst om
andere redenen eindigt ( aaronder ontslag om een dringende reden, langd rige
arbeidsongeschiktheid, erschil an in icht, bereiken an de pensioengerechtigde leeftijd, en
tekortkoming in de nakoming an de arbeidso ereenkomst).
2.4 A
CAO
Dit Sociaal Plan ordt als CAO aangemeld bij de directie Uit oeringstaken
Arbeids oor aarden etge ing (UAW) an het Ministerie an Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
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3.1 I
Werkge er spant ich ma imaal in om de aange egde erknemer binnen VDL Nedcar en de
VDL Groep te herplaatsen in een passende f nctie.
3.2
De aange egde erknemer ordt direct nadat hij aange egd is of kennis heeft k nnen
nemen an het er allen an ijn arbeidsplaats, aangemeld oor een begeleidingstraject
an-Werk-naar-Werk bij een door de erkge er beschikbaar gestelde o tplacementb rea .
Het b dget dat erkge er hier oor per erknemer beschikbaar stelt is EUR 2.500 e cl sief
BTW. Voor erknemers bo en de leeftijd an 45 jaar ordt dit b dget met EUR 1.500
erhoogd. De erknemer al ich tot het iterste inspannen dit traject o s cces ol mogelijk
te laten ijn. Aange egde erknemers orden in de gelegenheid gesteld om als ij (nog)
niet ijn rijgesteld an arbeid als bedoeld in artikel 12 lid 4 tijdens erktijd deel te nemen
aan de begeleidingsacti iteiten. Kosten die bijdragen aan de in etbaarheid an de
erknemer op de arbeidsmarkt k nnen e eneens it dit b dget orden gedekt
3.3. I
Het begeleidingstraject be at in elk ge al het olgende:
a. begeleiding door een loopbaancoach
b. training gericht op het opdoen en/of erbeteren an onder andere sollicitatie- en
onderhandelings aardigheden
c. begeleiding bij het samenstellen an het CV en gebr ik an belangrijke Sociale Media
d. dagelijks acat reaanbod
e. toegang tot digitale platforms, an aar it net erkcontacten k nnen orden gelegd en
ebinars k nnen orden ge olgd
3.4 E
De erknemer kan in plaats an door erkge er aangeboden b rea (s) ook kie en oor een
o tplacementb rea an ijn eigen rije ke e. Bij eigen ke e oor een ander b rea is het
ma imale b dget EUR 2.000,- e cl sief BTW. Het b rea fact reert een bedrag tot ten
hoogste EUR 2.000-, e cl sief BTW aan erkge er. Het b dget kan in o erleg met
erkge er ook orden inge et oor de olgende doeleinden:
- E terne scholing en opleiding, gericht op het inden an ander erk;
- E terne bemiddeling.
3.5 P
Als er oor erknemer een re el it icht is op een dienst erband binnen of b iten de VDL
Groep, kan erkge er de erknemer in de gelegenheid stellen om tijdens de d r an het
begeleidingstraject een proefplaatsing te doorlopen respectie elijk gedetacheerd te orden
oor ma imaal t ee maanden.
3.6 E
Nadat de arbeidso ereenkomst an de erknemer op ijn initiatief is ge indigd, kan de
erknemer anaf dat moment geen gebr ik meer maken an de in dit artikel genoemde
faciliteiten.
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4.1 C
.
Een erknemer die in aanmerking komt oor herplaatsing in een passende f nctie is
geho den hier constr ctie e mede erking aan te erlenen. De e mede erking al, naast
het actief solliciteren op door erkge er aangeboden f ncties, o.a. bestaan it het olgen
an bij- of omscholing gericht op het erkrijgen an een beschikbare (passende) andere
f nctie.
4.2 M
DL N
.
Als erknemer, na org ldig o erleg een passende f nctie binnen VDL Nedcar eigert,
raagt erkge er ontslag aan bij UWV en erliest de erknemer de aanspraken op dit
Sociaal Plan. Werknemer blijft bo entallig en ont angt bij op egging door de erkge er de
ettelijke transitie ergoeding en de correcte o erige afrekening an ijn dienst erband.
4.3 M
DL N
,
DL G
.
Herplaatsing en acceptatie an een aanbod oor een passende f nctie b iten VDL Nedcar
maar binnen de VDL Groep is oor de erknemer rij illig. Een passende f nctie binnen de
VDL Groep is q a salaris, erk aamheden en opleidingsni ea ergelijkbaar met de h idige
f nctie an de erknemer. Een f nctie ordt ook passend geacht als de e ich n
salarisgroep lager be indt. Ook een f nctie die q a erk aamheden af ijkt an de h idige
f nctie, maar aansl it bij het profiel an de erknemer en q a salaris en opleidingsni ea
ergelijkbaar is met de h idige f nctie, kan passend ijn. Een f nctie ordt niet passend
ge ien als de reistijd oon-/ erk erkeer meer dan 1 r (enkele reis) bedraagt, ten ij de
h idige reistijd reeds meer dan 1 r (enkele reis) bedraagt. In dat ge al is de grens de
h idige reistijd.
4.4
Als de erknemer, op ie bo engenoemde sit atie an artikel 4.2 an toepassing is, de
capaciteiten be it om ich te laten bij- of omscholen maar eigert hieraan onder gegronde
redenen mede erking te erlenen, besl it de erkge er tot be indiging an de
arbeidso ereenkomst en er alt de aanspraak op dit Sociaal Plan.
H
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5.1 B
De ontslag ergoeding bij bo entalligheid ordt oor de aange egde erknemer an ie de
arbeidso ereenkomst eindigt door een be indigingso ereenkomst of door op egging na
erkregen toestemming an UWV, gebaseerd op de transitie ergoeding oals de e ordt
astgesteld conform het B rgerlijk Wetboek (artikelen 7:673 BW en olgende) aarbij de
olgens de ettelijke bepalingen astgestelde ergoeding ordt ermenig ldigd met een
correctiefactor.
5.2
Uitgangsp nt oor de bepaling an de transitie ergoeding is de tekst an het B rgerlijk
Wetboek oals de e gold op 1 jan ari 2020. Daarbij is het jaarlijks door de Rijkso erheid
bepaalde ma im m an toepassing.
5.3 B
De correctiefactor als bedoeld in artikel 5.1 ordt astgesteld als gemiddelde op basis an
de olgende staffel.

4

:
A B C 1/3
A = aantal dienstjaren
B = br to maandsalaris incl sief aste emol menten
C = correctiefactor
Opbo
C=
1ste t/m 10e dienstjaar
11e t/m 20ste dienstjaar
21ste t/m 30ste dienstjaar
31ste t/m 40ste dienstjaar
Dienstjaren meer dan 40

C = 1,45
C = 1,6
C = 1,8
C=2
C = 2,2

Ma im m an de ergoeding bij ged ongen ontslag:
De ontslag ergoeding is gema imeerd tot de ettelijke ma im m transitie ergoeding
maal de berekende factor
Voor de erknemer met een leeftijd die ma imaal 4 jaar oor ijn AOW-gerechtigde
leeftijd ligt, ordt de eenmalig it te keren ergoeding berekend door het erschil te
nemen t ssen de WW (of b itenlandse erkloosheids itkering) pl s de PAWW
aanspraken aan de ene kant, en 100% an het br to loon in de periode tot de
pensioendat m aan de andere kant, ermeerderd met de erkge ersbijdrage oor de
tot de pensioendat m resterende pensioenpremies. Als de e berekening een hogere
itkomst geeft dan de hier oor aangege en berekening op basis an de
transitie ergoeding, geldt in dat ge al de standaard berekening.
5.4 B
Bij gebr ik an de rij illige ertrekregeling (artikel 9) alsmede de plaatsmakersregeling
(artikel 10) ordt de ergoeding als olgt astgesteld:
A

B

Opbo

C 1/3
A = aantal dienstjaren
B = br to maandsalaris incl sief aste emol menten
C = correctiefactor
C=
1ste t/m 10e dienstjaar
11e t/m 20ste dienstjaar
21ste t/m 30ste dienstjaar
31ste t/m 40ste dienstjaar
Dienstjaren meer dan 40

C = 1,35
C = 1,45
C = 1,65
C = 1,85
C = 2,05

Ma im m an de ergoeding bij rij illig ertrek:
De ontslag ergoeding is gema imeerd tot de ettelijke ma im m transitie ergoeding
maal de berekende factor
Voor de erknemer met een leeftijd die ma imaal 4 jaar oor ijn AOW-gerechtigde
leeftijd ligt, ordt de eenmalig it te keren ergoeding berekend door het erschil te
nemen t ssen de WW (of b itenlandse erkloosheids itkering) pl s de PAWW
aanspraken aan de ene kant, en 100% an het br to loon in de periode tot de
pensioendat m aan de andere kant, ermeerderd met de erkge ersbijdrage oor de
tot de pensioendat m resterende pensioenpremies. Als de e berekening een hogere
itkomst geeft dan de hier oor aangege en berekening op basis an de
transitie ergoeding, geldt in dat ge al de standaard berekening.
5
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6.1
De ettelijke transitie ergoeding ordt geacht te ijn opgenomen in de eenmalige
ergoedingen conform dit Sociaal Plan.
6.2
Als de ettelijke transitie ergoeding hoger is dan de itkomst an de oorgaande bepalingen
omtrent de berekening an de ontslag ergoeding, heeft de erknemer recht op de ettelijke
transitie ergoeding in plaats an de ontslag ergoeding.
6.3 G
Er is geen sprake an een ontslag ergoeding als de erknemer ordt herplaatst bij
erkge er, daaronder mede begrepen een in het binnenland of b itenland ge estigde
ennootschap an de VDL Groep, indien de reeds binnen VDL Nedcar en/of andere
ennootschappen an de VDL Groep ge erkte jaren mee orden genomen in de
anci nniteit, of kan orden herplaatst maar de erknemer blijft eigeren mee te erken aan
het erkrijgen an een passende f nctie oals bedoeld in artikel 5.
H

7. O

7.1 M
Werkge er al de bo entallige erknemer mondeling en schriftelijk aan eggen, aarna
erkge er de proced re start om met de an toepassing ijnde op egtermijn te komen tot
be indiging an de arbeidso ereenkomst op de beoogde dat m einde dienst erband.
7.2 B
De be indiging an de arbeidso ereenkomst al gebe ren met eder ijds goed inden door
middel an een be indigingso ereenkomst, ten ij de erknemer de arbeidso ereenkomst
een ijdig heeft opge egd. De erknemer die binnen de termijn an t ee eken nadat de
erkge er hem heeft medegedeeld dat ijn f nctie er alt, de aststellingso ereenkomst
ondertekend heeft ingele erd en geen gebr ik maakt an intrekking, heeft naast de
ergoeding oals ermeld in de artikelen 5 en 6 recht op een tekenbon s an een br to
maandsalaris.
7.3
Voor erknemers die geen be indigingso ereenkomst ensen af te sl iten, al een
ontslagproced re bij UWV orden ge olgd aarbij gestreefd ordt naar tijdige op egging
(met e ent ele korting an de proced retijd) tegen de beoogde dat m einde dienst erband
als bedoeld in artikel 7.1. Het is erkge er daarom itdr kkelijk toegestaan oor het einde
an de herplaatsingstermijn en an erk-naar- erk periode een ontslagaan raag in te
dienen teneinde tot een be indiging an het dienst erband op de beoogde dat m als
bedoeld in artikel 7.1 te komen.
7.4 K
Als de arbeidso ereenkomst door erkge er niet kan orden be indigd op de in artikel 7.1
beoogde ontslagdat m door een ernstig er ijtbare ertraging an de erknemer, al de
ontslag ergoeding bij ontslag orden erminderd met het br to maandsalaris per hele
kalendermaand dat de arbeidso ereenkomst na de beoogde ontslagdat m heeft
oortged rd. De erkge er beslist of sprake is an een aan de erknemer er ijtbare
ertraging nadat hij daaraan oorafgaand ad ies heeft ge raagd aan de
Begeleidingscommissie.
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8.

De bo entallige erknemer op ie het orige artikel an toepassing is en op iens eigen
initiatief na aan egging het dienst erband door eigen op egging eerder dan de in artikel 7.1
beoogde ontslagdat m eindigt, ont angt naast de ontslag ergoeding een ergoeding oor
elke olle maand gelegen t ssen de dat m aarop de arbeidso ereenkomst eindigt en de
beoogde ontslagdat m. De e ergoeding bedraagt het olledige inkomen o er de e
maanden, o er een ma im mperiode an 6 maanden.
De erknemer die gebr ik maakt an de e regeling heeft geen aanspraak meer op de
o erige oor ieningen in dit Sociaal Plan.
H

9.

9.1
Werkge er kan een rij illig ertrekregeling conform dit artikel toepassen.
9.2
Werkge er ijst op enig moment tijdens de d r an de e o ereenkomst f nctiegroepen of
f ncties aan, aarbinnen de rij illig ertrekregeling an toepassing is. Werkge er kan
daarbij de toepassing an de e regeling beperken in de tijd en ten aan ien an het ma imaal
aantal erknemers dat binnen de desbetreffende f nctiegroepen of f ncties gebr ik kan
maken an de e regeling.
9.3
De erknemer, die gebr ik enst te maken an de e regeling, dient daartoe een schriftelijk
er oek in bij erkge er. Werkge er besl it gemoti eerd.
9.4 B
Met de erknemer die gebr ik maakt an de e regeling, ordt een
be indigingso ereenkomst gesloten, op basis aar an de arbeidso ereenkomst op korte
termijn eindigt, ten hoogste rekening ho dend met de geldende op egtermijn, te rekenen
anaf de dat m an indiening an het er oek.
9.5 G
De erknemer die gebr ik maakt an de e regeling heeft b iten de ontslag ergoeding als
bedoeld in artikelen 5 en 6 geen aanspraak op de o erige oor ieningen an dit Sociaal Plan
9.6 M
Als een erknemer aangeeft rij illig te illen ertrekken, ter ijl ijn f nctie niet oor de
rij illig ertrekregeling is aange e en, al erkge er op basis an maat erk beoordelen of
met de e erknemer een be indigingso ereenkomst kan orden gesloten.
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10. P

10.1 A
De erknemer die elf niet is aange egd en die tot een groep an eder ijds it isselbare
f ncties behoort aarbinnen andere erknemers el ijn aange egd, kan aanspraak maken
op de plaatsmakersregeling.
10.2
De erknemer, die gebr ik enst te maken an de e regeling, dient daartoe een schriftelijk
er oek in bij de erkge er. Werkge er besl it gemoti eerd. Een dergelijke aanspraak ordt
echter itsl itend gehonoreerd indien het ertrek an de desbetreffende erknemer als
ge olg heeft dat een erknemer, die is aange egd, ijn arbeidsplaats daardoor beho dt.
Ook geldt als oor aarde dat de aange egde erknemer instemt met oort etting an ijn
arbeidso ereenkomst met erkge er.
10.3 B
Met de erknemer iens er oek, bedoeld in het orige lid, ordt gehonoreerd, ordt een
be indigingso ereenkomst gesloten, op basis aar an de arbeidso ereenkomst eindigt.
Toepassing an de plaatsmakersregeling is itsl itend mogelijk als dit in oorkomende
ge allen niet strijdig is met toepasselijke et- en regelge ing.
10.4 G
De erknemer, iens aanspraak op de in dit artikel bedoelde regeling ordt gehonoreerd,
heeft b iten de ontslag ergoeding als bedoeld in de artikelen 4 en 5 geen aanspraak op de
o erige oor ieningen in dit Sociaal Plan.
10.5
Als de erkge er met plaatmaking instemt, ont angt de plaatsmaker de rij illig
ertrekregeling olgens artikel 5.4 an dit Sociaal Plan.
H

11. E

11.1 D
Tot en met de ontslagdat m al door erkge er aan erknemer het salaris, aste en
o ereengekomen looncomponenten orden oldaan. Aan het einde an het dienst erband
al een eindafrekening conform de CAO orden opgemaakt.
11.2 B
Betaling an de eindafrekening en ontslag ergoeding indt plaats aan het einde an de
maand olgend op de maand aarin het dienst erband eindigt.
11.3 K
Een e ent eel resterende st diesch ld ordt aan de bo entallige erknemer, e enals aan
de rij illig ertrekker en de plaatsmaker, k ijtgescholden.
11.4 L
De erknemer die een lease a to ter beschikking heeft le ert de e iterlijk op de einddat m
an de arbeidso ereenkomst in. E ent ele kosten of boete oor er roegde be indiging an
de lease o ereenkomst ijn oor rekening an erkge er. Alle o erige kosten blij en oor
rekening an erknemer en de op de o ereenkomst an toepassing ijnde bepalingen
blij en in stand.
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12.1
Als de aange egde erknemer de arbeidso ereenkomst eerder il be indigen dan de
beoogde ontslagdat m, al erkge er de betreffende erknemer niet ho den aan de oor
erknemer geldende op egtermijn.
12.2 C
:
erkge er al de aange egde erknemer in beginsel niet ho den aan een e ent eel beding
an non-conc rrentie. De o erige bij ondere bedingen in de arbeidso ereenkomst blij en na
de ontslagdat m itdr kkelijk an kracht, ten ij erkge er en de erknemer bij de
be indiging an de arbeidso ereenkomst anders o ereenkomen.
12.3 H
DL G
:
als erknemer aansl itend aan of binnen es maanden na be indiging an de
arbeidso ereenkomst opnie
bij erkge er of een an de ennootschappen an de VDL
Groep in Nederland in dienst treedt, ordt het dienst erband oor at betreft het begrip
anci nniteit geacht ononderbroken te ijn ge eest. In dat ge al komt de aanspraak op de
ontslag ergoeding te er allen en dient de e, indien reeds itbetaald, onder aftrek an de
inkomensder ing o er de periode an erkloosheid te orden ter gbetaald. Het elfde
principe geldt als de erknemer aansl itend of binnen es maanden na de ontslagdat m bij
een in het b itenland ge estigde ennootschap an de VDL Groep in dienst treedt indien
aldaar de doorgebrachte dienstjaren meetellen oor de d r an het dienst erband. Als de
ontslag ergoeding om elke reden dan ook niet ordt ter gbetaald, llen de doorgebrachte
dienstjaren
r de laatste dat m an indiensttreding bij erkge er niet meetellen indien de
arbeidso ereenkomst on erhoopt opnie
tot een einde moet komen.
12.4
:
de aange egde erknemer al in beginsel direct na de aan egging orden rijgesteld an
erk aamheden, ten ij contin teit of o erdracht an erk aamheden naar het oordeel an
de erkge er anders ereisen.
O er de periode an rijstelling ergoedt erkge er geen reiskosten en onkosten.
Ged rende de periode an rijstelling an arbeid bo t de erknemer geen erlofrechten en
ADV meer op. Een resterend erlofsaldo al orden itbetaald iterlijk bij de eindafrekening.
12.5 P
:
Als de erknemer die in ploegendienst erkt, in aste dagdienst of een lager betaald
dienstenpatroon moet gaan erken binnen VDL Nedcar of de VDL Groep geldt de
afbo regeling ploegentoeslag conform de CAO-Metalektro.
Bij herplaatsing in een f nctie met een lagere salarisgroep indt afbo
olgens de CAOMetalektro plaats.
H

13. F

13.1 F
Werkge er faciliteert erknemers en PME in het ge en an persoonlijk
financieel/pensioenad ies op er oek an de erknemer iens f nctie er alt, of de
erknemer die o er eegt gebr ik te maken an rij illig ertrek of de plaatsmakersregeling.
13.2 J
De erknemer kan ter ake an de be indiging an h n dienst erband j ridisch
ad ies in innen. Werkge er ergoedt een tegemoetkoming in de kosten an j ridische
bijstand tot een bedrag an ma imaal 750,- e cl sief BTW na ont angst an een
fact r. De e kosten orden itsl itend ergoed, oor o er de kosten in rekening
orden gebracht. Als erknemer aanspraak kan maken op j ridische bijstand
! it hoofde an een rechtsbijstands er ekering ordt geen tegemoetkoming
toegekend.
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14: B

14.1
Als aarborg oor een correcte it oering an dit Sociaal Plan ordt door de erkge er een
Begeleidingscommissie ingesteld.
14.2
De e Begeleidingscommissie bestaat it drie leden, aar an een ertegen oordiger an
erkge er, een ertegen oordiger aange e en door de akorganisaties en een
ertegen oordiger aange e en door de Ondernemingsraad.
14.3
De Begeleidingscommissie rapporteert nmaal per maand schriftelijk aan de erkge er.
Aan de Begeleidingscommissie ordt maandelijks o er het erloop an het proces
gerapporteerd. De commissie maakt beho dens het in dit artikel gestelde, onderling
afspraken o er haar erk ij e.
14.4
De Begeleidingscommissie heeft als taak:
a. Het op er oek an de erknemer itbrengen an een ad ies aan de erkge er o er de
toepassing an dit Sociaal Plan in indi id ele ge allen;
b. Het op er oek an erkge er ad iseren o er de mede erking an een erknemer bij de
it oering an bepalingen an dit Sociaal Plan;
c. Het ge raagd of onge raagd ad iseren an de erkge er in die ge allen die tot een
onge enste sit atie o den k nnen leiden;
d. Het ge raagd of onge raagd ad iseren an de erkge er o er de toepassing an de
hardheidscla s le ( ie artikel 15).
14.5 B
Besl iten orden altijd bij meerderheid an stemmen genomen.
14.6
De commissie ergadert tenminste nmaal per maand en oorts o aak als nood akelijk is
oor een org ldige en lotte behandeling an er oeken en ad ie en .
14.7 A
Als de erkge er af ijkt an het ad ies an de Begeleidingscommissie dient hij hier oor
aar egende arg menten te hebben en dient hij ijn besl it schriftelijk te moti eren.
14.8 M
Van een ad ies af ijkende beslissingen orden binnen 14 dagen gemeld aan de
Begeleidingscommissie. De e melding geschiedt in het kader an de toetsende rol die de
Begeleidingscommissie met name ten aan ien an de in artikel 3.4 en 3.5 ermelde taken
heeft.
14.9
Bij de itoefening an de taken als hier oor omschre en orden persoonlijke gege ens
itsl itend aan de Begeleidingscommissie erstrekt anneer de betrokken erknemer
daarmee instemt. Dit geldt ook oor gege ens o er de betreffende erknemer die de
Begeleidingscommissie aan de erkge er erstrekt.
14.10 G
De leden an de Begeleidingscommissie ijn erplicht tot geheimho ding an alle gege ens
aar an ij als odanig kennisnemen.
14.11 F
Werkge er stelt de Begeleidingscommissie de faciliteiten ter beschikking die nodig ijn om
haar taken naar behoren it te k nnen oeren.
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15: H

Als een strikte toepassing an de in de e o ereenkomst opgenomen maatregelen in een
indi id eel ge al tot een sit atie leidt, aardoor de erknemer one enredig in ijn belangen
ordt getroffen, kan erkge er an de e maatregelen in oor de erknemer positie e in
af ijken. Een beslissing o er de toepassing hier an is, gehoord de Begeleidingscommissie,
itsl itend oorbeho den aan erkge er. Toepassing an de hardheidscla s le schept geen
precedent.

16. O
Ald s o ereengekomen en astgesteld
op
. 2021 te Born,
VDL Nedcar B.V.
.

FNV Metaal
.

De UNIE
S. Koetloe

CNV Vakmensen
R. Wonnink
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