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Artikel 1 Aanleiding sociaal plan

De ondernemingen van VolkerWessels zijn actief in snel veranderende markten.
Vanzelfsprekend speelt VolkerWessels in op de veranderingen. Om hierop te kunnen
anticiperen, is het in het kader van goede bedrijfsvoering (helaas) soms noodzakelijk om
(onderdelen van) ondernemingen te reorganiseren. Dit betekent onder meer dat
arbeidsplaatsen kunnen komen te vervallen vanwege aanpassingen van de organisatie
en/of herschikking van functies en taken. Vanwege de decentrale structuur van
VolkerWessels is een dergelijke reorganisatie de verantwoordelijkheid van de betreffende
onderneming. Echter, in 2012 hebben zowel de Centrale Ondernemingsraad van
VolkerWessels als de gezamenlijke werknemersorganisaties de Raad van Bestuur van
VolkerWessels verzocht om 66n sociaal plan van toepassing te verklaren op al haar
ondernemingen. De Raad van Bestuur van VolkerWessels heeft aan dat verzoek gehoor
gegeven, hetgeen heeft geresulteerd in meerdere elkaar opvolgende sociaal plannen met
een looptijd tot 1 januari 2023.

Op 5 oktober 2022 hebben Partijen overleg gevoerd over de wenselijkheid van continuatie
van het sociaal plan en de voorwaarden waaronder. FNV Bouwen & Wonen was hierbij
aanwezig. Partijen hebben geconcludeerd dat continuatie van het sociaal plan wenselijk
is. Voorts hebben Partijen geconcludeerd dat het mobiliteitscentrum, een belangrijk
onderdeel van het oude sociaal plan, goed heeft gefunctioneerd bij het begeleiden van
medewerkers van werk naar werk. Zij achtten het daarom wenselijk dat het
mobiliteitscentrum in dit sociaal plan wordt gecontinueerd.

Dit sociaal plan is de uitwerking van het principeakkoord dat bereikt is op 5 oklober 2022
tussen Partijen.
Partijen constateren dat met dit nieuwe sociaal plan ruimschoots wordt voldaan aan de
thans geldende wetgeving en dat bovendien het mobiliteitscentrum wordt voortgezet,
waardoor voor boventallige medewerkers de kans op een nieuwe baan aanzienlijk wordt
vergroot.

4. Dit sociaal plan is opgesteld om de nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken voor
Werknemers waarvan buiten hun schuld om als gevolg van een reorganisatie vanwege
bedrijfseconomische en/of bedrijfsorganisatorische redenen de arbeidsplaats komt te
vervallen.

5. Dit sociaal plan wordt aangemeld als Cao bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (artikel4 Wet op de loonvorming).

Artikel 2 Werkingssfeer

Dit sociaal plan is van toepassing op Werknemers die op de datum van inwerkingtreding
van dit sociaal plan voor onbepaalde tijd in dienst zijn van Werkgever en waarvan de
arbeidsovereenkomst als gevolg van een reorganisatie of bedrijfseconomische en/of
bedrijfsorganisatorische reden wordt be6indigd. Volledigheidshalve wordt benadrukt dat
werknemers met een contract voor bepaalde tijd niet onder dit sociaal plan vallen maar
wel aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding indien zij daarop een wettelijk
recht hebben.
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Dit sociaal plan is uitdrukkelijk niet van toepassing op situaties waarin een
arbeidsovereenkomst wordt bedindigd op grond van een dringende reden in de zin van de
wet of in gevallen waarin een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of ontbonden op een
redelijke grond als bedoeld in artikel 7:669 BW, niet zijnde een reorganisatie of
bedrijfseconomische en/of bedrijfsorganisatorische reden als in dit sociaal plan bedoeld
(waaronder doch niet beperkt tot een bedindiging wegens de ongeschiktheid van
Werknemer voor de bedongen arbeid of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid).

3. Dit sociaal plan is, gedurende de in artikel 3 lid 1 genoemde periode, van toepassing op
vennootschappen behorende tot het concern van VolkerWessels, indien VolkerWessels
op het moment dat een beroep wordt gedaan op dit sociaal plan, direct of indirect, 100%
van de aandelen van de desbetreffende vennootschap in eigendom heeft (zie bijlage 2
voor een overzicht van de bedoelde vennootschappen ten tijde van ondertekening van dit
sociaal plan).

Artikel 3 Werkingsduur

1 . Dit sociaal plan treedt in werking per 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

2. lndividuele afspraken met Werknemers in het kader van dit sociaal plan kunnen verder
reiken dan de einddatum van dit sociaal plan.

Artikel 4 Definities

ln dit sociaal plan worden de volgende definities gehanteerd

VolkerWessels
VolkerWessels Nederland B.V. en alle met haar in een groep verbonden in Nederland
gevestigde rechtspersonen en vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b8\N.

Werkgever
Een vennootschap behorende tot het concern van VolkerWessels, waarvan
VolkerWessels op het moment dat een beroep wordt gedaan op dit sociaal plan, direct
of indirect, 100% van de aandelen in eigendom heeft (zie bijlage 2 voor een overzicht
van de bedoelde vennootschappen ten tijde van ondertekening van dit sociaal plan).

Werknemer
De natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd in dienst van Werkgever is.

Bruto maandsalaris
Het op het moment van be6indiging van het dienstverband geldende vast
overeengekomen bruto salaris van Werknemer per maand, vermeerderd met vaste en
overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende
maand, een structurele overwerkvergoeding, een vaste ploegentoeslag en, uitsluitend
voor medewerkers waarop de Cao Bouw & lnfra van toepassing is, de bijdrage
levensloopregeling als bedoeld in artikel4.16 van genoemde Cao.

Tot het bruto maandsalaris worden in ieder geval niet gerekend het
werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de
werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie en incidentele en niet
overeengekomen looncom ponenten.
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Bruto weeksalaris
Het Bruto maandsalaris vermenigvuldigd met 12 en de uitkomst daarvan gedeeld door
52.

Transitievergoeding
De vergoeding als bedoeld in artikel 7:673 BW, zoals dit artikel gedurende de
werkingssfeer van dit sociaal plan luidt.

Dienstjaren
Het aantal jaren dat Werknemer ten tijde van de be6indigingsdatum van de
arbeidsovereenkomst op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij (een
rechtsvoorganger van) Werkgever. Het aantal dienstjaren wordt afgerond op hele
jaren, met dien verstande dat een periode van ten minste zes maanden plus e6n dag
telt als een heel dienstjaar. Een periode van zes maanden of korter wordt buiten
beschouwing gelaten.

Partijen
VolkerWessels, CNV Vakmensen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en Centrale
Ondernemi ngsraad VolkerWessels.

N.B. Waar in dit sociaal plan gesproken wordt van "Werknemer", "hij", "zijn", etc. wordt
sfeeds ook bedoeld "Werkneemster", "zij", "haar", et cetera.

Artikel 5 Overleg

Partijen verklaren zich bereid over de toepassing van dit sociaal plan alsmede over die
gevallen waarin dit sociaal plan niet voorziet, zo nodig nader overleg te plegen.

Tussentijdse wijzigingen kunnen aanhangig worden gemaakt indien zich naar de
mening van 66n der Partijen wezenlijke veranderingen voordoen ten aanzien van een
in dit sociaal plan geregeld onderwerp. Partijen zullen in gezamenlijk overleg besluiten
of een dergelijke verandering tot aanpassing van dit sociaal plan dient te leiden.

Eventuele overheidsmaatregelen die consequenties hebben voor de regeling zoals in
dit sociaal plan genoemd, zullen Partijen aanleiding geven tot tussentijds overleg.
lndien hieruit eventuele negatieve gevolgen voortvloeien zal tussen Partijen naar een
passende oplossing worden gezocht.

Ongeacht het in lid 1 tot en met 3 van dit artikel gestelde, zullen partijen desgewenst
halfjaarlijks een informatief gesprek voeren over relevante organisatieontwikkelingen
en de daarmee samenhangende toepassing van het sociaal plan en het
mobiliteitscentrum.

Artikel 6 Boventalligheid

ln geval van het verval van arbeidsplaatsen als gevolg van een reorganisatie of
bedrijfseconomische en/of bedrijfsorganisatorische reden als in dit sociaal plan
bedoeld, bepaalt Werkgever, volgens de Regeling van de Minister van SZW van
23 april2015 (Ontslagregeling) en de daarbij horende regelgeving van het UWV welke
Werknemers per wanneer boventallig zijn.

h

2.

3.

4.

1

2 De op grond van lid 1 van dit artikel boventallig verklaarde Werknemer wordt hiervan
mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld. Tevens wordt meegedeeld of en zo ja
vanaf welk moment hij vrijgesteld wordt van zijn werkzaamheden. Aan de boventallige
Werknemer wordt een vaststellingsovereenkomst aangeboden, waarin de
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Transitievergoeding (artikel 8) wordt aangeboden en de Werknemer bovendien
aanspraak kan maken op de Eenmalige uitkering (artikel 9), eventueel de Eenmalige
extra uitkering (artikel 10), de Versnellersregeling (artikel 1 1) en Vrijwillige van werk
naar werk begeleiding via het mobiliteitscentrum (artikel 7).

3. lndien Werknemer niet bereid is de vaststellingsovereenkomst aan te gaan (of deze
later wordt ontbonden) en hij niet door tussenkomst van het mobiliteitscentrum binnen
een redelijke termijn kan worden herplaatst, zal toestemming voor ontslag worden
verzocht aan het UWV. Zodra toestemming is verleend, wordt de
arbeidsovereenkomst opgezegd, met inachtneming van de (nog resterende)
opzegtermijn. Op de duur van de opzegtermijn wordt door het UWV de proceduretijd
van de ontslagprocedure in mindering gebracht. De opzegtermijn kan echter nooit
minder dan 66n maand zijn.

Artikel 7 Werk naar werk: mobiliteitscentrum

Werknemers kunnen - op vrijwillige basis - worden ondersteund om elders een
(andere) functie te vinden. Hiertoe heeft VolkerWessels een mobiliteitscentrum
opgericht met als doel om boventallige Werknemers hierbij optimaal te ondersteunen

Op het moment dat Werknemer wordt geinformeerd over zijn boventalligheid, kan
Werknemer - op vrijwillige basis - zich aanmelden bij het mobiliteitscentrum.
Werknemer kan vanaf het moment waarop hij over zijn boventalligheid is
ge'informeerd, maximaal twee jaar gebruik maken van de ondersteuning van het
mobiliteitscentrum. Werknemer treedt niet in dienst bij het mobiliteitscentrum.

Het mobiliteitscentrum werkt samen met Cedeo-gecertificeerde professionele
bemiddelingsorganisaties en heeft de bevoegdheid gebruik te maken van beschikbare
arbeidsmarktinstrumenten, zoals scholingstrajecten. ln overleg met het
mobiliteitscentrum en afhankelijk van de wensen en het profiel van de betreffende
medewerker wordt door het mobiliteitscentrum vastgesteld van welke van de volgende
instrumenten/modules Werknemer gebruik kan maken, te weten: screening
Werknemer en arbeidsmarkt, sollicitatietraining, training CV- en briefopmaak,
netwerktraini ng, vacatureban k, speeddates, 360 graden feed back of bedrijfsbezoek.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het mobiliteitscentrum, met
uitzondering van reiskosten, kosten van drukwerk, postzegels en buitenlandse
(telefoon)gesprekken.

Onverlet de ondersteuning van het mobiliteitscentrum is Werknemer verplicht zich
optimaal in te spannen om een andere functie te verkrijgen.

Gedurende de looptijd van dit sociaal plan worden alle vacatures (voorzien van
vereiste com petenties, fu nctievereisten en standplaats) bij vennootschappen zoals
bedoeld in artikel 2 lid 3, aangemeld bij het mobiliteitscentrum. Daarom verzorgt het
mobiliteitscentrum ook de herplaatsing als bedoeld in artikel I lid 2 van de
Ontslagregeling.

6. lndien Werknemer elders in dienst treedt en de arbeidsovereenkomst met de nieuwe
werkgever eindigt voordat de in lid 2 van dit artikel genoemde periode is verstreken,
kan Werknemer wederom gebruik maken van de faciliteiten van het mobiliteitscentrum
tot de einddatum van de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn. Expliciet zijvermeld
dat de betreffende Werknemer in dat geval geen aanspraak kan maken op het
gestelde in de overige artikelen van dit sociaal plan.

7 lndien Werkgever en/of het mobiliteitscentrum gebruik wil maken van Europese en/of
Nederlandse subsidieregelingen, is Werknemer zo nodig verplicht hieraan zijn
medewerking te verlenen

4.

5.

tu 6
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Artikel 8 Transitievergoeding

ln geval van be6indiging van de arbeidsovereenkomst van Werknemer als gevolg van
een reden als bedoeld in de werkingssfeerbepaling van dit sociaal plan, ontvangt
Werknemer de wettelijke Transitievergoeding, ongeacht eventuele inkomensderving
en ongeacht het moment waarop een eventuele andere baan gevonden wordt.

De kosten van het mobiliteitscentrum worden niet in mindering gebracht op de
Transitievergoeding.

Voor zover wet- en regelgeving dit toestaat kan de in dit artikel bedoelde Werknemer
desgewenst (een deel van) de Transitievergoeding aanwenden voor (gedeeltelijke)
continuatie van de pensioenopbouw bij de pensioenregeling waaraan Werknemer
deelnam ten tijde van zijn dienstverband bij Werkgever.

Artikel 9 Eenmalige uitkering

ln geval van bedindiging van de arbeidsovereenkomst van Werknemer als gevolg van een
reden als bedoeld in de werkingssfeerbepaling van dit sociaal plan, ontvangt Werknemer -
naast de wettelijke Transitievergoeding als bedoeld in artikel 8 van dit sociaal plan - een
eenmalige bruto uitkering op basis van zijn aantal dienstjaren conform onderstaande staffel

2

3

o 0 tot en met 10 dienstjaren:
. 11 tot en met 20 dienstjaren
. 21 tot en met 30 dienstjaren
r 31 of meer dienstjaren:

1 Bruto weeksalaris;
2 Bruto weeksalarissen;
4 Bruto weeksalarissen;
6 Bruto weeksalarissen.

Artikel 10 Eenmalige extra uitkering

1. ln geval van bedindiging van de arbeidsovereenkomst van Werknemer als gevolg van een
reden als bedoeld in de werkingssfeerbepaling van dit sociaal plan, ontvangt Werknemer -
naast de Eenmalige uitkering als bedoeld in artikel 9 van dit sociaal plan 6n met in
achtneming van het in lid 2 van dit artikel gestelde - een Eenmalige extra uitkering van 0,5
Bruto weeksalaris per dienstjaar, gerekend over het totaal aantal dienstjaren minus 10.
Voorbeeld: een Werknemer met 30 dienstjaren ontvangt op grond van dit artikel een bruto
Eenmalige extra uitkering van 30 - 10 = 20 x 0,5 x Bruto weeksalaris = 10 Bruto
weeksalarissen.

2, Op de in dit artikel genoemde Eenmalige extra uitkering is de zogenoemde
Maximeringsclausule van toepassing. Dit betekent dat toekenning van de Eenmalige extra
uitkering zoals bedoeld in dit artikel er niet toe mag leiden dat de Werknemer hierdoor een
hogere totale bruto uitkering ontvangt dan dat hijzou hebben ontvangen op grond van het
sociaal plan dat tot en met 31 december 2019 van toepassing was. lndien dit wel het geval
is, wordt - met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde - de Eenmalige extra
uitkering zoals bedoeld in dit artikel met het meerdere verlaagd dan wel komt de Eenmalige
extra uitkering in zijn geheel te vervallen. De elementen die meetellen voor de bepaling van
de totale bruto uitkering op grond van het sociaal plan dat tot en met 31 december 2019
van toepassing was, staan in Bijlage '1 vermeld.

3. De Werknemer op wie dit sociaal plan van toepassing is verklaard, behoudt te allen tijde
volledig recht op de uitkeringen op grond van artikel 8 ("Transitievergoeding"), artikel 9

7
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("Eenmalige uitkering") en artikel 11 ("Versnellersregeling") van dit sociaal plan voor zover
hij aan de daaraan gestelde vereisten voldoet.

Artikelll Versnellersregeling

lndien Werknemer binnen drie weken na aanzegging boventalligheid instemt met een
bedindiging van de arbeidsovereenkomst (met inachtneming van de voor hem geldende
opzegtermijn) door middel van ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, ontvangt
Werknemer naast de Transitievergoeding een extra vergoeding ter grootte van zes Bruto
weeksalarissen. De extra vergoeding bedraagt te allen tijde minimaal bruto € 3.000,- op basis
van een fulltime dienstverband. lndien Werknemer een parttime dienstverband heeft, wordt
deze minimale vergoeding van bruto € 3.000,- naar rato van het dienstverband vastgesteld.

Aan Werknemer wordt desgevraagd alle informatie ter beschikking gesteld die in geval van
een ontslagprocedure aan het UWV zou zijn overhandigd teneinde de vaststelling van de
boventalligheid te kunnen verifidren.

Artikell2 Plaatsmakersregeling

Een Werknemer die aangeeft zijn arbeidsovereenkomst te willen bedindigen waardoor
een Werknemer die boventallig is geworden kan blijven, kan in aanmerking komen
voor de Transitievergoeding, zoals beschreven in artikelB, indien hij binnen 10
werkdagen nadat de boventalligheid van zijn collega bekend is geworden of hiervan
kennis heeft kunnen nemen hierop een beroep heeft gedaan.

Voor de plaatsmakersregeling gelden de volgende strikte voonvaarden:
a. een Werknemer komt alleen in aanmerking als plaatsmaker voor een collega,

indien de betreffende Werknemers uitwisselbare functies als bedoeld in de
Ontslagregeling d.d. 23 april2015 bij Werkgever bekleden;

b. een Werknemer komt niet in aanmerking als plaatsmaker als Werknemer naar het
oordeel van Werkgever voor de organisatie essentidle vaardigheden, kennis en/of
ervaring bezit of indien Werkgever gebruikmaking van de plaatsmakersregeling
om een andere reden niet wenselijk acht;

c. de Werknemer die in eerste instantie als boventallig is aangewezen kan zich
verzetten tegen een eventuele plaatsmaker. ln dat geval blijft die Werknemer
boventallig zoals bedoeld in dit sociaal plan.

Artikel 13 Toetsingscommissie

Er wordt een toetsingscommissie ingesteld om de uitvoering van het sociaal plan te
begeleiden. De toetsingscommissie heeft tot taken:

Het begeleiden, bevorderen en toetsen van de optimale uitvoering van de bepalingen in
het sociaal plan.

Op verzoek van een Werknemer een oordeel geven over de uitvoering door Werkgever
van bepalingen uit het sociaal plan.

3. Op verzoek van Werkgever een oordeel geven over de opstelling van een Werknemer bij
de uitvoering van bepalingen uit het sociaal plan.

Tot de taken van de toetsingscommissie behoort niet het toetsen van de rechtsgeldigheid van

fr
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het vervallen van arbeidsplaatsen of van het vaststellen van de boventalligheid
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Zowel Werkgever als Werknemer zullen op zodanige wijze informatie verstrekken dat de
toetsingscommissie zich een oordeel kan vormen over de in de punten 1 tot en met 3 van dit
artikel genoemde kwesties. ln de gevallen genoemd onder de punten 1 tot en met 3 brengt de
commissie een advies uit aan Werkgever. Werkgever beslist na kennis te hebben genomen
van het uitgebrachte advies. lndien er door Werkgever een van het advies afinijkend besluit
wordt genomen zal dit besluit met redenen omkleed en schriftelijk aan de toetsingscommissie
en de betrokken Werknemer worden kenbaar gemaakt.

De toetsingscommissie bestaat uit vijf leden:

- Twee leden namens VolkerWessels;
- Twee leden namens de ondertekenende werknemersorganisaties en Centrale

Ondernemingsraad;
- E6n onafhankelijke voorzitter.

VolkerWessels draagt de onafhankelijke voorzitter voor. Op de voordracht heeft de Centrale
Ondernemingsraad van VolkerWessels adviesrecht, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op
de ondernemingsraden.

Artikell4 Hardheidsclausule

ln onvoorziene gevallen, waarin toepassing van dit sociaal plan zou leiden tot een individueel
evident onbillijke situatie, zal Werkgever van deze bepalingen afwijken in een voor Werknemer
gunstige zin.

Artikel 15 Varia

Voor de Werknemer met wie in het kader van dit sociaal plan de arbeidsovereenkomst wordt
bedindigd 6n ten tijde van ondertekening van dit sociaal plan tevens lid is van een van de
ondertekenende werknemersorganisaties, zal Werkgever een vergoeding overmaken naar
de betreffende werknemersorganisatie ter grootte van twee jaar lidmaatschap.

2. lndien Werknemer de in artikel 11 bedoelde vaststellingsovereenkomst laat beoordelen
door een algemeen erkende externe adviseur, vergoedt Werkgever deze kosten tot een
maximum bedrag van € 750,- inclusief kantoorkosten en 21% BTW. Werkgever ontvangt
daarvoor van de advocaat van Werknemer een op naam van Werknemer gestelde
declaratie. Werkgever betaalt de declaratie binnen 66n maand.

Eventuele afspraken die met Werknemer (wiens arbeidsovereenkomst wordt bedindigd in
het kader van dit sociaal plan) zijn gemaakt over terugbetaling van studiekosten bij einde
van het dienstverband, komen te vervallen. De studie wordt niet afgemaakt indien dit tot
extra kosten voor Werkgever leidt, althans die extra kosten komen niet voor rekening van
Werkgever.

Werknemer zal niet worden gehouden aan een eventueel overeengekomen
concurrentiebeding.

Op boventallige Werknemer die bij een Werkgever wordt herplaatst is de
Jubileumregeling van toepassing indien aan het daarin gestelde wordt voldaan.
Voorts kan de nieuwe werkgever besluiten om Werknemer een verhuiskostenregeling toe
te kennen.
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Aldus overeengekomen te Vianen, op 10 november 2022

J
CNV Vakm n

J.A. de Ruiter
VolkerWessels

F.J.H. Smid
Vol

S. van der Land
Vakvereniging Het Zwarle Corps

F.T.M. Engelen
Centrale Ondernemi VolkerWessels

A. Sieses
Centrale dernem ingsraad VolkerWessels

E.H
ngsraad VolkerWessels

M
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Bijlage 1 Elementen sociaal plan tot en met 2019 ten behoeve van artikel 10

Voor de bepaling van de totale bruto uitkering op grond van het sociaal plan dat tot en met 31
december 2019 van toepassing was, zoals bedoeld in artikel 10,lid2 van dit sociaal plan,
tellen de volgende elementen mee uit het sociaal plan dat tot en met 31 december 2019 van
toepassing was.

Artikel 8 Transitievergoeding

1. ln geval van be6indiging van de arbeidsovereenkomst van Werknemer als gevolg van een
reorganisatie of bedrijfseconomische en/of bedrijfsorganisatorische reden als bedoeld in de
werkingssfeerbepaling van dit sociaal plan, ontvangt Werknemer de wettelijke
Transitievergoeding, ongeacht eventuele inkomensderving en ongeacht het moment
waarop een eventuele andere baan gevonden wordt.

2. De kosten van het mobiliteitscentrum worden niet in mindering gebracht op de
Transitievergoeding.

3. Voor zover wet- en regelgeving dit toestaat kan de in dit artikel bedoelde Werknemer
desgewenst (een deel van) de Transitievergoeding aanwenden voor (gedeeltelijke)
continuatie van de pensioenopbouw bij de pensioenregeling waaraan Werknemer deelnam
ten tijde van zijn dienstverband bij Werkgever.

Expliciet zij vermeld dat dit de Transitievergoeding betreft als bedoeld in artikel 7:673 of 7:673a
BW, zoals dit artikel vanaf 1 juli 2015 tot en met 31 december 2019 luidde.

Artikel 9 Eenmalige uitkering

ln geval van bedindiging van de arbeidsovereenkomst van Werknemer als gevolg van een
reorganisatie of bedrijfseconomische en/of bedrijfsorganisatorische reden als bedoeld in de
werkingssfeerbepaling van dit sociaal plan, ontvangt Werknemer - naast de wettelijke
Transitievergoeding als bedoeld in artikel 8 van dit sociaal plan - een eenmalige bruto
uitkering op basis van zijn aantal dienstjaren conform onderstaande staffel:

. 0 tot en met 1O dienstjaren:
r 11 tot en met 20 dienstjaren
o 21 tot en met 30 dienstjaren
. 31 of meer dienstjaren:

1 bruto weeksalaris;
2 bruto weeksalarissen;
4 bruto weeksalarissen;
6 bruto weeksalarissen.

Artikell0 Versnellersregeling

lndien Werknemer binnen drie weken na aanzegging boventalligheid instemt met een
bedindiging van de arbeidsovereenkomst (met inachtneming van de voor hem geldende
opzegtermijn) middels ondertekening van een vaststellingsovereenkomst, ontvangt
Werknemer naast de Transitievergoeding een extra vergoeding ter grootte van bruto zes
weken salaris. Deze extra vergoeding wordt berekend door het Bruto maandsalaris van de
betreffende Werknemer te vermenigvuldigen met 12, de uitkomst te delen door 52 en die
uitkomst te vermenigvuldigen met 6. De extra vergoeding bedraagt te allen tijde minimaal bruto
€ 2.000,- op basis van een fulltime dienstverband. lndien Werknemer een parttime
dienstverband heeft, wordt deze minimale vergoeding van bruto € 2.000,- naar rato van het
d ienstverband vastgesteld
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Bijlage 2 Overzicht vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2 lid 3

Aannemersbedrijf van Agtmaal B.V.
Aannemersbedrijf Van der Poel B.V.
Aannemings- en Transportbedrijf M.J. Oomen B.V.
Asfaltproductie Regio Amsterdam B.V.
Asset lnsight B.V.
Aveco de Bondt B.V.
BBH Security Services B.V.
Bebouw Midreth B.V.
BMB Ontwikkeling B.V.
Boele & Van Eesteren B.V.
Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V.
Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.
Bouwbedrijven Jongen B.V.
Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn B.V.
Bruil lnfra Groep B.V.
Compositie 5 Stedenbouw B.V.
Credo lntegrale Planontwikkeling B.V.
Dareius B.V.
De Bonth van Hulten B.V.
De Groot Vroomshoop B.V.
De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V.
De Groot Vroomshoop Fabriek van Houten Gebouwen B.V
De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies B.V.
De Groot Vroomshoop Houtbouw B.V.
De Groot Vroomshoop Houthandel B.V.
De Mors B.V.
De Mors Houtbouw B.V.
Digibase B.V.
Dubotechniek B.V.
G&SBouwB.V.
G&SVastgoedB.V.
Gebr. Van Kessel Buren B.V.
Gebr. Van Kessel SCO B.V.
Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V.
Gebr. Van KesselWegenbouw B.V.
Goossen Te Pas Bouw B.V.
Handelsmaatschappij de Keerkring B.V.
Holland Scherm B.V.
HOMIJ Technische lnstallaties B.V.
Houthandel Waanders Haaksbergen B.V.
Hyrde B.V.
Hyrde Networks B.V.
IBB Kondor B.V.
lJsbaan Twente B.V.
lnfrastructuur Nederland Concerndiensten B.V.
Jongen Projectontwikkeling B.V.
Julianahaven Recycling B.V.
Kondor Wessels Amsterdam B.V.
Kondor Wessels Leek B.V.
Kondor Wessels Oost B.V.
Kondor Wessels Projecten B.V.
Kondor Wessels Vastgoed B.V.
Koudasfalt B.V.
Koudasfalt Staphorst B.V.
Kroon & De Koning B.V.
Kroon & De Koning Ontwikkeling B.V.
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KWS lnfra B.V.
Loostad Vastgoedontwikkeling B.V.
MapXact B.V.
M. J. Oomen lnspectie B.V.
M. J. Oomen Leidingtechniek B.V.
M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V.
M.J.O. Holding B.V.
Nexus Rail Engineering B.V.
Oakite B.V.
PCH Holding B.V.
PCH lntegrated Facility Management & Services B.V.
PCH Parking & Facility Services B.V.
PCH Parking & Facility Services Schiphol B.V.
PGB Holding B.V.
PGB Operations B.V.
PGB Verhuur B.V.
Pipeline Refinery Services B.V.
RailCom B.V.
Recognize B.V.
Reinaerdt Deuren B.V.
Romers Transport B.V.
Rottinghuis' Aannemingsbedrijf B.V.
SDK Vastgoed Personeelsdiensten B.V.
Stam + De Koning Bouw B.V.
Systabo B.V.
Tecson lnspections B.V.
Timmer-Verzijl B.V.
TMP Business Services B.V.
Van de Ven Bouw en Ontwikkeling B.V.
Van Eijk Beheer B.V.
Van Hattum & Blankevoort B.V
Veluwezoom Verkerk Bouw B.V.
Vialis B.V.
Vialis lT&M B.V.
Vialis Personeelsdiensten B.V.
Vialis Public Transport B.V.
Visser & Smit Bouw B.V.
Visser & Smit Hanab B.V.
Visser & Smit Hanab Distributie B.V.
Visser & Smit Hanab lnstallatie B.V.
Volker Energy Solutions B.V.
Volker Stevin Materieel B.V.
Volker Stevin Nederland B.V.
Volker Stevin Systems B.V.Volker Wessels Personeelsdiensten B.V
Volker Wessels Telecom Aansluitingen B.V.
Volker Wessels Telecom B.V.
Volker Wessels Telecom Connect B.V.
Volker Wessels Telecom FttX B.V.
Volker Wessels Telecom Hybrid Access B.V.
Volker Wessels Telecom lnfratechniek B.V.
Volker Wessels Telecom Netwerk Solutions B.V.
Volker Wessels Telecom Services B.V.
Volker Wessels Telecom Services_Sl B.V.
VolkerWessels lnfra Competence Centre B.V.
VolkerWessels lnclusief B.V.
VolkerWessels lT B.V.
VolkerRail Nederland B.V.
VolkerRail Engineering B.V.
VolkerRail Materieel & Logistiek B.V.
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VolkerRailSAFAC B.V.
VolkerRail Systems B.V.
VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling ICT B.V.
VolkerWessels Materieel & Logistiek B.V.
VolkerWessels DEC B.V.
VolkerWessels Vastgoed B.V.
VRS Railway Systems B.V.
VWS Pipeline Control B.V.
Wareco Amsterdam B.V.
Westo Prefab Betonsystemen B.V.
Wilchem B.V.
WSP lnfraOntwikkeling B.V.
WV Nieuwe Energie B.V.
ZorglD B,V.
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