
 

 
Haarlem, 13 november 2016 
 
 
Sociaal Plan overleg  
 
De afgelopen weken hebben de directie van MSD en de vakverenigingen FNV, CNV en NMP 
onderhandeld over een nieuw Sociaal Plan. Op 9 november jl. hebben deze constructieve 
onderhandelingen geresulteerd in een eindbod door MSD. Hierbij lichten wij de inhoud van 
ons eindbod toe, de achtergronden en redenen. De directie van MSD spreekt het vertrouwen 
uit dat met dit eindbod een Sociaal Plan ingaande 1 januari 2017 en eindigend op 31 
december 2019 tot stand komt. 
 
 
Inleiding 
 
Het Sociaal Plan MSD 2014-2016 is in de afgelopen jaren een uitstekend werkend plan 
gebleken, zowel qua processen, informatievoorziening als financiële regelingen. De 
Ondernemingsraden van MSD, het management en de medewerkers op alle vestigingen in 
Nederland weten hoe het proces werkt bij reorganisaties en kunnen goed met het Sociaal 
Plan werken. Het geeft een heldere basis als reorganisaties (helaas) noodzakelijk blijken. 
Ook behandelt het alle MSD-medewerkers in Nederland die boventallig worden op gelijke 
wijze. Daarnaast biedt het hebben van een goed en helder Sociaal Plan MSD-medewerkers 
rust en zekerheid voor de toekomst. Als er geen nieuw Sociaal Plan komt en alleen de wet 
wordt toegepast bij reorganisaties, is die zekerheid er niet. Daarnaast kunnen 
wetswijzigingen niet uitgesloten worden.  
 
Sinds de verslechtering van de kantonrechtersformule in 2009 maar vooral sinds de nieuwe 
ontslagwetgeving per 1 juli 2015 kunnen werkgevers ervoor kiezen drastisch goedkopere 
afvloeiingsregelingen toe te passen. Zij kunnen ervoor kiezen alleen de wettelijke 
transitievergoeding te betalen. Daarvan mogen dan ook  de kosten als outplacement worden 
afgetrokken. De wetgever heeft bij de inwerkingtreding van de nieuwe ontslagwetgeving per 
1 juli helder gemaakt dat bij een reorganisatie-ontslag een extra vergoeding bovenop de 
transitievergoeding bij wet of na tussenkomst van de rechter nooit aan de orde is. Dus een 
boventallige werknemer valt altijd terug op alleen de transitievergoeding. Een Sociaal Plan 
dat betere voorzieningen geeft dan de wet, is voor medewerkers die boventallig worden 
daarom erg belangrijk gebleken in de afgelopen jaren en zal dat ook blijven.  
 
Vergeleken met andere sociale plannen in Nederland, staat het huidige Sociaal Plan van 
MSD, gestoeld op de oude kantonrechtersformule van voor de wijziging van 2009, bekend 
als zeer riant. MSD biedt nu welbewust opnieuw een zeer goed sociaal plan aan voor onze 
medewerkers. Niet alleen wordt een ontslagvergoeding aangeboden die 2,5 keer hoger ligt 
dan de wettelijke transitievergoeding, maar wordt - eveneens bovenop de wet - een 
wachttermijn van 3 maanden, een outplacement traject via LHH, een scholingsbudget van € 
4.500 en een vergoeding in juridische kosten aangeboden. De scholingskosten zullen wij, 
anders dan de wet mogelijk maakt, ook niet aftrekken van de te betalen (ontslag)vergoeding. 
En alhoewel de trend in Nederland is, dat de sociale plannen qua vergoedingen meer en 
meer richting de wettelijke transitievergoeding gaan, willen wij dit sociaal plan sluiten voor 
een periode van drie jaar. Dat biedt medewerkers dus voor een lange periode zekerheid en 
rust, mochten reorganisaties in de komende drie jaar noodzakelijk blijken.      
 
  



 

Inhoud eindbod 
 
Hierna volgen de details van het eindbod. Ons eindbod ziet in beginsel op toepassing van 
alle regels (zowel inhoudelijk, financieel als qua processen) uit het huidige Sociaal Plan 
2014-2016 (inclusief Addendum), behoudens de hieronder opgenomen wijzigingen. Die 
wijzigingen zullen uiteraard nader verwerkt moeten worden in de tekst van het nieuwe 
Sociaal Plan. Dan zal ook een update van de teksten plaatsvinden in verband met 
zogenoemde WWZ-formaliteiten (bijvoorbeeld verwijzingen naar procedures bij UWV of 
kantonrechter die inmiddels vanaf 1 juli 2015 veranderd zijn), tekstuele verbeteringen, 
aanscherpingen en/of het verwijderen van niet langer relevante teksten.  
 
1. Looptijd 
 
Drie jaar, dus van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. Voor alle duidelijkheid: de Sociaal 
Plan voorzieningen zien dan dus op werknemers die boventallig worden op een datum 
vallend in deze periode en zogenoemde nawerking van dit Sociaal Plan na 31 december 
2019 wordt uitgesloten. Na afloop van dit Sociaal Plan zal zo nodig overleg kunnen 
plaatsvinden over een nieuw Sociaal Plan voor eventuele boventalligheid vallend op of na 1 
januari 2020. 
 
2. Wijziging berekening Beëindigingsvergoeding 
Nu de wet sinds 1 juli 2015 bepaalt dat de werkgever bij een reorganisatie-ontslag verplicht 
is de transitievergoeding te betalen, zal in het nieuwe Sociaal Plan bij die transitievergoeding 
en het nieuwe wettelijke systeem aansluiting gezocht worden. We zullen evenwel niet de 
wettelijke formule voor de berekening van de transitievergoeding op ieder punt overnemen, 
maar op een aantal punten gunstiger toepassen of beter passend bij MSD-
arbeidsvoorwaarden en/of het huidige Sociaal Plan. Het betekent dat in ieder geval artikel 
1O (de definitie van het aantal gewogen dienstjaren) en artikel 11 (waarin de berekening van 
de vergoeding is uitgewerkt) aangepast worden.  
 
De Beëindigingsvergoeding wordt in het nieuwe Sociaal Plan als volgt berekend: 
(A x B x C) 
A = aantal Gewogen Dienstjaren  
B = het Structureel maandsalaris  
C = een Factor  
 
Ad A: aantal Gewogen Dienstjaren 

1. Over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst: 1/6 van de B-factor voor elke 
volle periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (en dus 
1/3 per volledig dienstjaar); 

2. Over de daaropvolgende jaren dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd: 1/4 van 
de B-factor voor elke volle periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst 
heeft geduurd (en dus 1/2 per volledig dienstjaar); 

3. Uitzondering: als de boventallige werknemer op Datum X (datum boventalligheid plus 
wachttermijn + opzegtermijn) 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst 
tenminste tien jaar heeft geduurd, dan wordt de wettelijke overgangsregeling 
toegepast die inhoudt dat in afwijking van bovenstaande twee punten 1/2 van de B-
factor wordt geteld voor iedere volle periode van zes maanden dat de werknemer na 
het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij MSD in dienst is geweest (en dus 1 per vol 
dienstjaar); 

4. Er vindt geen afronding meer plaats; het gaat volgens de wet namelijk om volle 
perioden van zes maanden. Wel zullen wij de formule gunstiger toepassen door niet 
door te rekenen tot datum boventalligheid + opzegtermijn, maar Datum X (dus datum 
boventalligheid + opzegtermijn + wachttermijn), wat tot een hoger aantal gewogen 
dienstjaren kan leiden en daarmee een hogere vergoeding; 



 

5. Anders dan de wettelijke formule: er vindt géén maximering plaats tot € 77.000 bruto 
(2017) of één jaarsalaris (bij werknemers die meer verdienen in een jaar). Wel zullen 
we de Beëindigingsvergoeding - net als in het huidige Sociaal Plan - maximeren tot 
de inkomensderving vanaf Datum X (zie het huidige artikel 1P; dat gaat uit van een 
fictieve berekening van die schade alsof de werknemer op datum boventalligheid 
werkloos zou zijn en uitgaande van de AOW-gerechtigde leeftijd zoals die geldt op  
datum boventalligheid). Wel zal altijd aan de werknemer minimaal de wettelijke 
transitievergoeding betaald worden (berekend volgens de wettelijke formule). Dat 
laatste geldt ook voor de boventallige werknemer die vlak voor zijn AOW-gerechtigde 
leeftijd boventallig wordt (artikel 11.3 wordt dus aangepast conform wet).  

 
Ad B: het Structureel maandsalaris 
Dat blijft zoals het beschreven is in artikel 1 E van het huidige Sociaal Plan.  
 
Ad C: een Factor 
Als dit eindbod integraal aanvaard wordt, wordt een factor van 2,5 toegepast. 
 
Voor alle volledigheid: daarnaast worden, bovenop de wet de wachttermijn van 3 maanden, 
outplacement via LHH (waarde circa € 5.000), het scholingsbudget van € 4.500 (€ 5.000 -/- 
10% eigen bijdrage) en de bijdrage in de kosten van rechtsbijstand van € 500 ex BTW 
gehandhaafd volgens de voorwaarden opgenomen in het huidige Sociaal Plan.  
 
Korte dienstverbanden en/of bepaalde tijd 
Volgens de wet bestaat alleen recht op een transitievergoeding als de werknemer minimaal 
twee jaar in dienst is geweest. Wij zullen werknemers met korte dienstverbanden die 
ontslagen worden wegens boventalligheid ook een Beëindigingsvergoeding betalen volgens 
bovenstaande formule (A x B x C). Dat geldt ook als werknemers met een bepaalde tijd 
contract tussentijds worden opgezegd vanwege verval van hun functie. Voor de berekening 
van de vergoeding wordt echter niet van Datum X uitgegaan maar van een einddatum, zijnde 
datum boventalligheid + opzegtermijn, nu alle hierboven vermelde additionele voorzieningen  
(dus ook de wachttermijn) niet van toepassing zijn op deze groep. Artikel 4.1.4 van het 
huidige Sociaal Plan zal hierop worden aangepast; wel behoudt de boventallige werknemer 
ook in het nieuwe Sociaal Plan de keuze om in plaats van de Beëindigingsvergoeding de 
resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voort te zetten (zie artikel 
4.1.4 huidig Sociaal Plan).   
 
3. Aanpassingen n.a.v. ervaringen met het huidige Sociaal Plan en gewijzigde wet- 

en regelgeving   
 
Passende functie (huidig artikel 1 K) 
De definitie van de Passende Functie (artikel 1K) wordt in lijn gebracht met gewijzigde 
regelgeving en verduidelijkt. 
Aan het onderdeel ‘’criteria passende functie’’ wordt toegevoegd dat bij een passende functie 
niet alleen wordt vergeleken met de oude functie maar – in lijn met de aangepaste 
Ontslagregels van het UWV –  dat ook wordt getoetst of de aangeboden functie past bij de 
(eerdere) werkervaring, opleidingsniveau, capaciteiten en competenties van de boventallige 
werknemer, waarbij eventuele persoonlijke omstandigheden worden meegewogen. De 
werkgever beoordeelt of het een passende functie is (en de werknemer kan dat laten toetsen 
door de begeleidingscommissie). De totale weging van alle criteria samen wordt beoordeeld, 
d.w.z. niet aan ieder criterium separaat moet worden voldaan om ‘’passend’’ te zijn. 
Om in lijn te zijn met de UWV Ontslagregels wordt tevens toegevoegd dat een passende 
functie een functie is voor 6 maanden of langer. 
 
  



 

Gelijke behandeling zieke en niet-zieke boventallige werknemers 
Door de gewijzigde wetgeving sinds 1 juli 2015 mag een boventallige werknemer die 
(toevallig ook) ziek is, niet ontslagen worden gedurende de eerste twee jaar van ziekte. De 
wetgever en UWV hebben zich ook gerealiseerd dat dit tot een ongewenste situatie kan 
leiden en hun oplossing hiervoor is, dat als de afspiegeling bij een zieke werknemer uitkomt, 
“doorgeschakeld” mag worden naar de volgende (niet-zieke) werknemer. Het gevolg is dat 
de zieke werknemer in dienst blijft, geen Sociaal Plan voorzieningen meer krijgt en uiteraard 
aan alle re-integratieverplichtingen moet voldoen voor passend werk binnen MSD of een 
externe werkgever (tweede spoor). Dat vindt MSD geen redelijke oplossing, nu deze zieke 
werknemer wel zijn/haar functie is verloren en boventallig is geworden. Daarnaast vindt MSD 
het ook niet redelijk om een collega boventallig te maken die volgens de afspiegeling niet 
aan de beurt was. Deze oplossing is niet verplicht gesteld en MSD heeft een andere 
oplossing, zodat de zieke en niet-zieke werknemer zoveel mogelijk gelijk behandeld worden 
(gelijke behandeling van boventalligheid is immers steeds het uitgangspunt geweest in ons 
Sociaal Plan): 
 

 er wordt – als een boventallige werknemer ziek blijkt – niet doorgeschakeld naar 
een collega-werknemer; 

 de zieke werknemer krijgt wél de status boventalligheid en ontvangt dus alle 
Sociaal Plan voorzieningen, net als niet-zieke boventallige werknemers; 

 als de zieke werknemer uiteindelijk echter financieel meer zou ontvangen dan zijn 
niet-zieke boventallige collega, omdat de zieke werknemer langer op de MSD 
payroll moet blijven staan vanwege het formele opzegverbod bij ziekte, dan wordt 
dat meerdere salaris na Datum X (datum boventalligheid + opzegtermijn + 
wachttermijn) met de Beëindigingsvergoeding verrekend. Op die manier krijgen de 
zieke en de niet-zieke boventallige werknemer evenveel vergoedingen en salaris na 
hun boventalligheid; 

 Onder ‘salaris’ verstaan we hier dan Basissalaris (artikel 1D Sociaal Plan) 
vermeerderd met door de zieke ontvangen ploegendiensttoeslagen en de nominale 
doorsnee werkgeversbijdragen (zoals vastgelegd in de toepasselijke 
uitvoeringsovereenkomst) aan het pensioenfonds per de datum boventalligheid (dit 
zijn de nominale doorsnee pensioenpremies die door MSD zijn betaald tussen 
datum X en de datum van uitdiensttreding, verminderd met de gebruikelijke 
werknemersbijdragen in die periode (in lijn met de berekening van inkomensderving 
in artikel 1P sub 2 en sub 3 huidig Sociaal Plan); 

 De zieke boventallige werknemer behoudt na verrekening wel altijd minimaal de 
wettelijke transitievergoeding (berekend volgens de wettelijke formule);  

 De zieke werknemer krijgt geen keuze de opzegtermijn in geld uit te betalen (dit, in 
verband met het opzegverbod tijdens ziekte).  Of die keuze er is voor de 
wachttermijn, hangt af van het moment van herstel en ondertekening van de 
vaststellingsovereenkomst (inclusief wettelijke bedenktermijn). Bij uitbetaling 
wachttermijn wordt het salaris na datum boventalligheid + opzegtermijn (en 
logischerwijs niet datum X) verrekend.       

 
Inlevertermijn 
In aansluiting op de sinds 1 juli 2015 geldende wettelijke bedenktermijn van 2 weken zal in 
artikel 10.1 en 10.2 verwerkt worden dat boventallige werknemers gevraagd wordt uiterlijk 2 
weken vóór boventalligheidsdatum de getekende vaststellingsovereenkomst in te leveren.  In 
de situatie dat het moment van aanzegging niet meer dan 4 weken voor de 
boventalligheidsdatum ligt, zal de getekende vaststellingsovereenkomst minimaal 1 week 
voor de boventalligheidsdatum ingediend moeten worden. 
 
  



 

Termijn indiening scholingsverzoek 
Er wordt een termijn toegevoegd aan artikel 8.5 inhoudende dat scholingsverzoeken tot 
negen maanden na de boventalligheidsdatum kunnen worden ingediend. 
Scholingsverzoeken die niet binnen een termijn van negen maanden na de 
boventalligheidsdatum worden ingediend, zullen niet gehonoreerd worden. De bedoeling is 
boventallige werknemers te stimuleren tijdig een scholingsverzoek te doen en spoedig na 
boventalligheid daadwerkelijk scholing te volgen in verband met het vergroten van hun 
kansen op de arbeidsmarkt.  
 
 
Verlenging outplacement termijn voor moeilijk herplaatsbare werknemers 
De arbeidsmarktbemiddeling- en begeleiding via LHH (hoofdstuk 8) zal met zes maanden 
verlengd kunnen worden voor boventallige werknemers die niet intern herplaatst kunnen 
worden en moeilijk herplaatsbaar blijken. Het outplacementbureau (LHH) evalueert en 
adviseert MSD over de arbeidsmarktpositie van de werknemer en of sprake is van 
moeilijke(r) herplaatsbaarheid in vergelijking tot zijn/haar boventallige collega’s, ter bepaling 
of verlenging van de outplacement termijn gewenst en nuttig is. Voorwaarde is dat de 
werknemer het (standaard) bemiddelings- en begeleidingstraject volledig doorlopen heeft en 
zich naar het oordeel van het Outplacementbureau volledig heeft ingezet in dat traject en 
naar verwachting ook zal blijven inzetten. 
 
 
Wij menen een eindbod te doen voor een zeer goed nieuw Sociaal Plan. Het eindbod vervalt 
indien het niet uiterlijk 5 december 2016 integraal aanvaard wordt door de vakverenigingen 
(op basis van de hiervoor geldende wettelijke bepalingen). Indien en voor zover onverhoopt 
het aanbod niet integraal wordt aanvaard, zal MSD overwegen in dat geval te kiezen voor 
toepassing van de wettelijke regelingen. De directie van MSD vertrouwt er evenwel op, gelet 
op het financieel niveau en de volledigheid van dit eindbod, dat met de vakverenigingen dit 
Sociaal Plan tot stand kan komen.  
 
Namens MSD,      
 
 
 
 
Marij van Onzenoort 
Exec. Director HR Netherlands 


