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SOCIAAL PLAN
1.

ACHTERGROND

Dit sociaal plan regelt de sociale en financiële gevolgen van de uitstroom van medewerkers bij
Wienerberger B.V. bij het vervallen van arbeidsplaatsen om bedrijfseconomische redenen. Dit sociaal
plan geldt specifiek voor de sluiting van de productielocatie De Vlijt (Winterswijk) per 1 juli 2022.

2. WERKINGSDUUR
2.1

2.2

Het sociaal plan geldt vanaf 1 januari 2022 en tot en met 31 december 2022. Na afloop
van het sociaal plan kunnen geen nieuwe rechten meer aan dit sociaal plan worden
ontleend. Rechten voortvloeiende uit dit sociaal plan, verkregen tijdens de looptijd
daarvan blijven, indien van toepassing, van kracht ook nadat de werkingsduur van dit
sociaal plan is verstreken.
Na afloop van dit sociaal plan zullen partijen nader met elkaar overleg voeren over de
vraag of en onder welke voorwaarden een verlenging van dit sociaal plan wenselijk is.

3. WERKINGSSFEER
3.1

Dit sociaal plan is van toepassing op de medewerkers, werkzaam bij de werkgever op de
productielocatie De Vlijt (Winterswijk), met een arbeidsovereenkomst:
o Voor onbepaalde tijd;
o
Voor bepaalde tijd waarbij de arbeidsovereenkomst tussentijds door werkgever wordt
opgezegd,
en die schriftelijk door werkgever is aangezegd boventallig te zijn als gevolg van het
vervallen van zijn/haar arbeidsplaats wegens de sluiting van de productielocatie De Vlijt
(Winterswijk).

3.2

Dit sociaal plan is derhalve niet van toepassing op de medewerker met wie om een
andere reden het dienstverband eindigt of tot een einde komt, waaronder een beëindiging
op grond van een dringende reden, het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd,
verschil van inzicht, disfunctioneren, langdurige arbeidsongeschiktheid of het overlijden
van de medewerker. Ook de medewerker die zijn arbeidsovereenkomst zelf opzegt (al
dan niet voorafgaand aan de ontvangst van een boventalligheidsverklaring) kan geen
aanspraak maken op dit sociaal plan. Indien Wienerberger de medewerker in een
passende functie intern kan herplaatsen en de medewerker dit weigert, kan de
medewerker geen aanspraak maken op dit sociaal plan.

4. DEFINITIES
4.1
Werkgever: Wienerberger B.V.
4.2
Medewerker: de natuurlijke persoon, werkzaam bij de werkgever met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die schriftelijk is aangezegd
boventallig te zijn in de periode vanaf 1 januari 2022 en tot en met 31 december 2022 als
1/9

wt

Wienerberger

SOCIAAL PLAN

4.3
4.4

4.5
4.6

4.7

5.

gevolg van het vervallen van zijn/haar arbeidsplaats wegens de sluiting van de
productielocatie De Vlijt (Winterswijk). In dit sociaal plan dient voor "hij" altijd "hij/zij" te
worden gelezen.
CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst voor de Nederlandse Baksteenindustrie.
Herplaatsingsmogelijkheid: een binnen de wettelijke herplaatsingstermijn beschikbare
vacature voor een passende functie binnen Wienerberger B.V., dan wel een passende
arbeidsplaats bezet door een zogenaamde "plaatsmakers".
Herplaatsingsvolgorde: de rangorde die bepaalt welke medewerkers voorrang hebben
bij herplaatsing bij gelijke geschiktheid.
Passende functie: een functie binnen Wienerberger B.V., die qua salaris, ervaring,
competenties, werkzaamheden en opleidingsniveau vergelijkbaar is met de huidige functie
van de medewerker of waarvoor de medewerker met behulp van scholing binnen een
redelijke termijn geschikt kan zijn. Dit kan onder meer een functie zijn welke één
functiegroep lager of hoger is ingedeeld. Een functie wordt niet passend geacht indien de
reistijd woon-werkverkeer meer dan 2 uur (per dag) bedraagt (vastgesteld met ANWB
routeplanner).
Plaatsmakers: onder plaatsmakers wordt begrepen uitzendkrachten, oproepkrachten,
ingeleend personeel, medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt,
medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (die binnen een redelijke
termijn van rechtswege eindigt) en zelfstandigen.

INFORMATIEVERSTREKKING DOOR MEDEWERKER

De medewerker die een beroep doet op de voorzieningen in dit sociaal plan is verplicht aan de
werkgever alle relevante inlichtingen en gegevens volledig, tijdig en naar waarheid te verstrekken. Het
verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen, alsmede oneigenlijk gebruik van de geboden
voorzieningen, heeft uitsluiting van de voorzieningen van dit sociaal plan tot gevolg. Indien de
medewerker reeds op grond van dit sociaal plan een betaling van de werkgever heeft ontvangen,
behoudt de werkgever het recht voor deze terug te vorderen.

6. INFORMATIEVERSTREKKING DOOR WERKGEVER
6.1

Werkgever zal de uitvoering van het besluit tot de sluiting van de productielocatie De Vlijt
(Winterswijk) correct en zorgvuldig laten plaatsvinden. Werkgever zal de OR regelmatig
op de hoogte houden van het vertrek van medewerkers alsook van eventuele
herplaatsingen.

7. BOVENTALLIGHEID EN HERPLAATSING
7.1

De medewerker ontvangt individueel een schriftelijk bericht waarin hij boventallig wordt
verklaard. De aanzegging van boventalligheid zal inhouden dat de eigen arbeidsplaats
komt te vervallen, dat de medewerker boventallig wordt en dat voor hem de procedure tot
beëindiging van de arbeidsovereenkomst is gestart.

2/9

wt

4i

Wienerberger

SOCIAAL PLAN
7.2

7.3

7.4

7.5

Indien een medewerker boventallig wordt verklaard, zullen de herplaatsingsmogelijkheden
voor de medewerker binnen Wienerberger B.V. worden onderzocht op basis van
beschikbare vacatures en op basis van arbeidsplaatsen die worden bezet door
zogenaamde "plaatsmakers".
De herplaatsingsvolgorde wordt als volgt bepaald:
o
Uitgangspunt bij het vervullen van vacatures is, dat deze worden vervuld door
kandidaten die voldoen aan de gestelde functie-eisen en derhalve beschikken
over de gevraagde kwaliteiten en competenties. Indien er sprake is van
gelijke geschiktheid bij boventallige werknemers, dan geldt de anciënniteit. Er
zal dan voorrang worden gegeven aan de werknemer met de hoogste
anciënniteit;
o
Indien meer dan één boventallige medewerker in aanmerking komt voor een
herplaatsingsmogelijkheid, bestaande uit een functie die hetzelfde is als de
oorspronkelijke functie (voor de boventalligheid), wordt de volgorde van
herplaatsing bepaald op grond van het omgekeerde afspiegelingsbeginsel;
o
Indien het een vacature voor een leidinggevende functie of een
specialistische functie (specifieke kennis en vaardigheden, te beoordelen door
de werkgever) betreft, zal de werkgever de boventallige medewerker
plaatsen, die gezien zijn leidinggevende capaciteiten en kwaliteiten die vereist
zijn voor de specialistische functie, naar het oordeel van werkgever het meest
geschikt is voor de functie. De geschiktheid van de boventallige medewerker
kan mede worden bepaald door middel van een assessment.
Indien een interne herplaatsing kan worden overeengekomen, zal dit schriftelijk worden
bevestigd door middel van een gewijzigde arbeidsovereenkomst of bevestigingsbrief,
waarin de nieuwe functie en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Indien herplaatsing in
een andere functie van toepassing is, zal de functiegroep en de salarisschaal voor de
betreffende nieuwe functie worden gehanteerd (conform artikel 8.5b CAO en het
demotiebeleid in de aanvullende arbeidsvoorwaarden (die per 1-7-2021 zijn gaan gelden).
Een consignatiediensttoeslag en/of ploegentoeslag die als gevolg van een interne
herplaatsing komt te vervallen, zal worden afgebouwd conform de CAO regeling voor
afbouwen ploegendiensttoeslag (ex artikel 9.2b cao).
Voor elke herplaatsing geldt een wederzijdse gewenningsperiode van maximaal 3
maanden. Op gemotiveerd en schriftelijk verzoek van de medewerker, die op initiatief van
de werkgever is herplaatst, kan deze periode met 3 maanden worden verlengd, zulks ter
beoordeling van werkgever. Indien de medewerker met redelijke motieven binnen de
genoemde gewenningsperiode na herplaatsing wenst terug te komen op zijn herplaatsing,
kan dit na overleg met en goedkeuring door werkgever geschieden en zullen alle rechten
uit het sociaal plan, zoals die golden voor de herplaatsing, herleven.

8. EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST
8.1

De werkgever streeft ernaar met de boventallige medewerkers voor wie geen passende
functie beschikbaar is de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden te
beëindigen. Hiertoe zal de werkgever aan de betrokken medewerkers:
o
Het van werk naar werk traject aanbieden (artikel 9);
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o

o

8.2

Een WW-vriendelijke beëindigings-/vaststellingsovereenkomst aanbieden
waarin voor de bepaling van de einddatum van het dienstverband met de voor
de werkgever geldende (fictieve) opzegtermijn rekening zal worden
gehouden, alsmede de beëindigingsvergoeding als bedoeld in artikel 11 van
dit sociaal plan zal worden gehanteerd;
Een aanblijfbonus aanbieden zoals bedoeld in artikel 13.1 van dit sociaal
plan.

Indien de medewerker de vaststellingsovereenkomst niet binnen 14 dagen na aanbieding
van de vaststellingsovereenkomst ondertekent en aan de werkgever retourneert, zal de
werkgever de inhoudelijke procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het
UWV voortzetten onder toekenning van de aanspraken uit dit sociaal plan, met
uitzondering van de aanblijfbonus van artikel 13.1 van dit sociaal plan. De medewerker
kan dan geen aanspraak meer maken op deze regeling uit het sociaal plan.

9. VAN WERK NAAR WERK
9.1
9.2

9.3

„

9.4

De werkgever biedt de medewerker op wie dit sociaal plan van toepassing is een van
werk naar werk traject aan, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
Voor het werk naar werktraject is een budget van in totaal maximaal € 4.000,- excl. BTW
beschikbaar per medewerker. Uit het budget kunnen de volgende onderdelen worden
gefinancierd, na overleg met en voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever:
o
Begeleiding van werk naar werk door een door de medewerker te selecteren
outplacementbureau;
o
Opleidingskosten;
o
Ondersteuning bij het opstarten van een eigen bedrijf door een zelf te kiezen
dienstverlener.
Facturen van dienstverleners die ten laste van het budget moeten worden vergoed
worden op naam van de werkgever gesteld. Gespecificeerde facturen dienen voorzien te
zijn van een BTW- en KvK-nummer. De werkgever betaalt rechtstreeks aan de
dienstverlener. Het budget wordt niet rechtstreeks aan medewerker betaald en een
eventueel resterend budget wordt niet aan de medewerker vergoed. De facturen dienen
uiterlijk een halfjaar na uitdiensttreding door de betreffende dienstverlener ingediend te
worden.
Indien de medewerker activiteiten in het kader van het werk naar werktraject heeft en hij
niet is vrijgesteld van werk als bedoeld in artikel 10 van dit sociaal plan, wordt hij
vrijgesteld van werk voor deze activiteiten, tot een maximum van tweemaal de gemiddelde
arbeidsomvang per week van de medewerker. Deze uren worden in overleg met de
leidinggevende van de medewerker opgenomen.

10. VRIJSTELLING VAN WERK
10.1

Medewerkers zullen tot 1 juli 2022 werkzaamheden verrichten, tenzij andere afspraken
worden gemaakt.
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10.2

Indien de werkgever dit gewenst acht, kan de medewerker waarvan de arbeidsplaats
vervalt, worden vrijgesteld van werk met behoud van salaris, emolumenten, vergoedingen
en/of toeslagen, die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de functie, zoals
bijvoorbeeld de ploegentoeslag en consignatietoeslag. Hieronder wordt niet verstaan de
vergoeding voor woon-werk verkeer en de vaste onkostenvergoeding. Niet genoten
vakantiedagen, die zijn opgebouwd tot de datum waarop de medewerker wordt vrijgesteld
van werkzaamheden, worden bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst uitbetaald en
vakantiedagen die tijdens de periode van vrijstelling zijn opgebouwd, worden geacht te
zijn genoten op de einddatum.

11. BEËINDIGINGSVERGOEDING
11.1

11.2
11.3

11.4

Indien geen passende functie voorhanden is en de medewerker niet kan worden
herplaatst, is een beëindigingsvergoeding als bedoeld in het tweede lid van dit artikel van
toepassing. De medewerker heeft geen recht op de beëindigingsvergoeding of enige
andere compensatie, indien de medewerker gedurende de opzegtermijn alsnog binnen de
organisatie van Wienerberger herplaatst kan worden in een passende functie of indien
zich een andere ontslagreden voordoet waardoor hij daar geen aanspraak op kan maken,
zoals vermeld in artikel 3.2 van dit sociaal plan.
De beëindigingsvergoeding is gelijk aan de wettelijke transitievergoeding (artikel 7:673
e.v. BW).
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren (of een deel daarvan) dat
de medewerker in dienst is geweest. De transitievergoeding is voor elk kalenderjaar dat
de arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk aan één derde van het brutoloon per maand
en/of een evenredig deel daarvan voor de periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan
een kalenderjaar heeft geduurd.
De medewerker op wie dit sociaal plan van toepassing is komt tevens in aanmerking voor
tegemoetkoming in de kosten voor juridisch, fiscaal en/of financieel advies (bijvoorbeeld
via de vakbonden) tot een maximum van € 500,- te vermeerderen met BTW en
kantoorkosten. Werkgever zal rechtstreeks voor betaling aan de juridisch of financieel
adviseur van de medewerker zorgdragen na ontvangst van een op naam van de
medewerker gestelde declaratie.

12. SOLLICITATIES
Medewerkers die boventallig zijn verklaard en door werkgever niet zijn vrijgesteld van werk als
bedoeld in artikel 10 van dit sociaal plan, krijgen desgevraagd toestemming om tijdens werktijd
sollicitatiegesprekken te voeren en/of assessments te ondergaan. Desgewenst verstrekt de werkgever
op verzoek van de medewerker een positief getuigschrift en/of referenties.

13. VERDERE (FINANICIËLE) AFWIKKELING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
13.1

Aanblijfbonus: Medewerkers die op verzoek van werkgever tot 1 juli 2022 werkzaam
blijven in de bedongen functie op de locatie De Vlijt, ontvangen een bonus. De
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

aanblijfbonus is een eenmalige vergoeding van EUR 5.000,- bruto. Medewerkers die niet
de bedongen werkzaamheden verrichten (om wat voor reden dan ook) tot 1 juli 2022,
hebben geen recht op een aanblijfbonus.
Studiekosten: Opleidingen en cursussen voor (maximaal) het lopende studiejaar, die de
medewerker na toestemming en voor rekening van de werkgever voor het einde van het
dienstverband heeft gestart, kunnen voor rekening van de werkgever worden afgerond.
Een eventuele uit een studieovereenkomst voortvloeiende terugbetalingsverplichting bij
einde dienstverband vervalt.
Pensioen: tot en met de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt zal de werkgever
haar (eventuele) jegens de medewerker overeengekomen verplichtingen met betrekking
tot pensioen nakomen.
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering: het opgebouwde vakantiegeld en de opgebouwde
eindejaarsuitkering tot en met de datum van uitdiensttreding zullen worden uitbetaald bij
de eindafrekening.
Vakantie-uren: opgebouwde, maar niet opgenomen, vakantiedagen en eventuele ADVdagen berekend tot datum einde arbeidsovereenkomst, zullen binnen één maand na
beëindiging van het dienstverband worden uitbetaald (zie ook artikel 10.2 van dit sociaal
plan). E.e.a. op basis van de geldende verlofregeling van Wienerberger B.V.
Inleveren ter beschikking gestelde zaken: Medewerker levert uiterlijk op de in de
vaststellingsovereenkomst bepaalde datum alle door de werkgever aan de medewerker
ter beschikking gestelde zaken in goede orde in bij werkgever. Hieronder wordt onder
meer verstaan een eventueel ter beschikking gestelde bedrijfsauto (met alle daarbij
behorende accessoires, papieren en sleutels), mobiele telefoon, toegangstag, laptop,
werkkleding en dergelijke.
Non-concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding: De medewerker met wie de
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd onder toepassing van dit sociaal plan, wordt
ontheven van een eventueel overeengekomen non-concurrentiebeding. Het in de
arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding inclusief boetebeding blijft
onverkort van kracht.

14. KOSTEN WOON-WERKVERKEER
Bij interne overplaatsing geldt:
o T/m 30 km woon-werkverkeer (enkele reis; volgens de kortste route opgave
ANWB) per dag: de vergoedingsregeling volgens de CAO.
o
Méér km's (boven 30 km enkele reis, opgave kortste route ANWB) of t.o.v. de
huidige: vergoeding van € 0,19 per km voor de duur van de overplaatsing,
o
Indien een medewerker, met eigen vervoer, méér dan 500 km’s per week (kortste
route ANWB) rijdt, dan is een eenmalig voorschot op reiskosten mogelijk van €
100,-.
15. EXTRA REISTIJD BIJ INTERNE OVERPLAATSING
o
Tijdens het eerste jaar na interne overplaatsing zal de extra reistijd voor 100%
gecompenseerd worden in de vorm van tijd voor tijd die maandelijks zal worden
uitbetaald.
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o

o

Na afloop van de bovengenoemde periode geldt dat de reistijd boven één uur per
dag voor 50% gecompenseerd zal worden voor de duur van de interne
overplaatsing (vastgesteld met ANWB routeplanner),
In geval sprake is van gezamenlijk vervoer zal de reistijd voor de chauffeur voor
100% gecompenseerd worden in de vorm van tijd voortijd die maandelijks zal
worden uitbetaald. Bij gezamenlijk vervoer bestaat er geen recht op
kilometervergoeding tenzij dit vervoer bestaat uit een eigen vervoermiddel. In dat
geval heeft de medewerker wel recht op de kilometervergoeding als bedoeld in
artikel 14.

16. VERHUISKOSTEN:
Als een medewerker in het kader van herplaatsing en op verzoek van Wïenerberger verhuist
naar de nabije omgeving van zijn nieuwe standplaats (binnen maximaal een straal van 30
kilometer van die nieuwe standplaats), dan vergoedt de werkgever de volgende kosten:
o

o

Voor de verhuizing van de inboedel een vergoeding van alle kosten na
voorafgaande goedkeuring en overlegging van de facturen (de facturen zijn
gericht aan Wienerberger).
Voor herinrichting van het huis een eenmalige vergoeding ter hoogte van een
bruto-maandsalaris met een minimum van €1.400,- exclusief emolumenten.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de medewerker binnen twee jaar
na het ontvangen van verhuiskosten geldt de volgende terugbetalingsregeling:
o
o

Binnen één jaar na uitkering: honderd procent terug te betalen van de totale
verhuiskosten als bedoeld in dit artikel.
Binnen twee jaar na uitkering: vijftig procent terug te betalen van de totale
verhuiskosten als bedoeld in dit artikel.

Op deze vergoedingen zijn de fiscale bepalingen van toepassing. Ook ontvangt de
medewerker bij een verhuizing een extra dag verlof.

17. BEGELEIDINGSCOMMISSIE
17.1
17.2

17.3

Er is een begeleidingscommissie die erop toeziet en bevordert dat deze regeling sociale
gevolgen in individuele gevallen juist wordt toegepast.
De commissie bestaat uit drie leden, waarvan er één is benoemd door de
Ondernemingsraad en één lid is benoemd door werkgever. Samen hebben zij het derde
onafhankelijke lid benoemd.
De boventallige medewerker die een herplaatsingsmogelijkheid wordt aangeboden als
bedoeld in artikel 7 van dit sociaal plan en die daartegen bezwaren heeft, dient zijn
bezwaren schriftelijk voor te leggen aan de begeleidingscommissie. Indien de
begeleidingscommissie de bezwaren van de medewerker ongegrond acht, kan de
medewerker de passende functie (onder toepassing van de gewenningsperiode als
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bedoeld in artikel 7.5 van dit sociaal plan) alsnog accepteren binnen een termijn van vijf
werkdagen. Indien de medewerker de aangeboden functie blijft weigeren kan dit worden
aangemerkt als (ernstig) verwijtbaar handelen/nalaten door de medewerker waardoor de
medewerker geen aanspraak meer kan maken op vergoedingen en voorzieningen zoals
opgenomen in dit sociaal plan. Het weigeren van passende arbeid kan ook gevolgen
hebben voor de uitkeringsrechten van de medewerker.

18. HARDHEIDSCLAUSULE
18.1

18.2
18.3

In die gevallen waarin toepassing van het sociaal plan tot een onevenredig nadelige
situatie voor de medewerker zou leiden, kan de werkgever van dit sociaal plan afwijken,
dit ter beoordeling van de werkgever en zonder dat daaraan door overige betrokken
medewerkers dan wel de Ondernemingsraad of Vakvereniging rechten aan kunnen
worden ontleend.
In gevallen waarin het sociaal plan niet voorziet zal de werkgever handelen in de geest
van het sociaal plan.
Een beroep op deze bepaling moet door de medewerker in ieder geval binnen 14 dagen
worden gedaan nadat hij kennis heeft genomen van een voor hem negatief besluit.

19. WIJZIGING SOCIAAL PLAN
De financiële gevolgen van eventuele wijzigingen in wet- en/of regelgeving zullen niet voor
rekening en risico van werkgever komen c.q. zullen niet mogen leiden tot een toename van de
kosten voor de werkgever. De werkgever kan dit sociaal plan na overleg met de
Ondernemingsraad tussentijds wijzigen indien zich, naar haar mening wezenlijke, (wets- en/of
CAO)wijzigingen voordoen ten aanzien van een in het sociaal plan (of een aanvulling hierop)
geregeld onderwerp.

20. TOEPASSELIJK RECHT
Indien enige bepaling uit dit sociaal plan nietig zou zijn of vernietigd wordt, kan aan de
desbetreffende bepaling geen enkel recht worden ontleend. De nietigheid of vernietiging van
een bepaling laat onverlet dat overige bepalingen van het sociaal plan hun werking blijven
behouden. Op geschillen die voortvloeien en/of verband houden met het sociaal plan is
Nederlands recht van toepassing.

8/9

wt

Wienerberger

SOCIAAL PLAN
Wienerberger B.V.

B.J. Koekoek

FNV

CNV

W. Timmer

Datum: 23 december 2021

9/9

