


Artikel 2 Werkgelegenheid 

Er vallen geen gedwongen ontslagen als gevolg van de overdracht van medewerkers van de 
verdwijnende stichtingen naar de verkrijgende stichting. Werknemers van zowel de 
verdwijnende stichtingen als verkrijgende stichting behouden de functie die zij uitoefenden 
en de standplaats die zij hebben voor de overdracht. 

Artikel 3 Arbeidsovereenkomst 

Bij de overdracht gaan de bestaande rechten en verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de verdwijnende stichting van rechtswege 
over op de verkrijgende stichting. 

Aaneengesloten diensttijd doorgebracht bij de verdwijnende stichtingen en 
rechtsvoorgangers wordt door de verkrijgende stichting overgenomen. 

Als gevolg van de fusie zullen er geen wijzigingen worden aangebracht in de 
arbeidsovereenkomst anders dan de naam van de werkgever. 

Artikel 4 Verworven rechten 

De verworven rechten van de betrokken werknemers zijn bekend bij de werkgever en zullen 
als gevolg van de fusie niet wijzigen. 

Artikel 5 Hardheidsclausule 

Indien dit protocol leidt tot een voor de werknemer onbillijke en/of onredelijke situatie dan zal 
overnemende partij ter compensatie in gunstige zin voor de werknemer van dit protocol 
afwijken. Bij verschil van mening tussen de werknemer en overnemende partij over de 
interpretatie van onbillijkheid en/of onredelijkheid, dan wel over de getroffen afwijkende 
beslissing, kan de werknemer een en ander voorleggen aan de bezwarencommissie. 

Artikel 6 Interpretatie overdrachtsprotocol 

Ingeval er bij de uitvoering van dit overdrachtsprotocol verschil van inzicht ontstaat over de 
toepassing en interpretatie hiervan, dan zullen partijen betrokken bij de totstandkoming 
daarvan hierover een gezamenlijke uitspraak doen. Het bepaalde laat onverlet de 
mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de rechter. 

Aldus overeengekomen te Groningen op 30 november 2017 
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