
SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL conform artikel 14.7 Cao Ziekenhuizen 

Definitieve versie 

1 Stichting St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, hierna te noemen SAZ; 
2 Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, hierna Ie noemen ZHZ: 

enerzijds en 

FNV gevestigd te Amsterdam; 
CNV Connectief gevestigd te Utrecht; 
Beroepsorganisatie Nu '91 gevestigd te Utrecht; 
FBZ gevestigd te Utrecht; 

anderzijds, 

komen volgend overdrachtsprotocol overeen. 

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGl=N 

1 Werkingssfeer 

Dit overdrnchtsprotocol Is van toepassing op de werkgevers die genoemd worden In aanhef 
en de werknemers werkzaam bij een van beide stichtingen die genoemd worden in de 
aanhef öie per datum van de juridische fusie (naar venNachtlng 1 januari 2016) van 
rechtswege over zullen gaan naar de Stichting St. Antonîus Ziekenhuis gevestigd te 
Nieuwegein, hierna te noemen FO. Het betreft een overgang van onderneming In de zin van 
artikel 7:662 en verder van hel Burgerlijk Wetboek (Wet Overgang van onderneming). 

Het protocol regelt de personele gevolgen van de juridische fusie tussen beide organisaties 
per datum van de juridîsche fusie (naar verwachting 1 januari 2016). Organisatiewijzigingen 
waarvan de aanleiding los staat van de fusie en de daaruit voortvloeiende lateralisatie vallen 
niet onder dit overdrachtsprotocol. 

Dil sociaal overdracl,tsprotocol is van toepassing op alle werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd met SAZ of ZHZ. 
Voor de werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd welke eindigt op of vóór de 
datum waarop de activiteiten worden samengebracht In de Stichting St. Antonius Ziekenhuis 
(FO), zijn de artikelen In dit document niet van toepassing. 

Looptijd 

Dit overdrachtsprotocol is van kracht tol 1 januari 2018, omdat vervvacht wordt dat dan de 
laatste l<linische voorzieningen van Woerden zijn overgeheveld naar Nieuwegein of Utrecht. 
Indien deze datum niet wordt gehaald, treden partijen in overleg om een nieuwe einddatum 
voor deze overheveling vast le stellen. 
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2 Begripsbepalingen 

In dit overdrachtsprotocol wordt verslaan onder: 

a. werkgever:
Stichting St. Antonius Ziekenhuis en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis of diens rechtsopvolger
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur (tot moment van fusle)

b. werknemer:
De persoon die een (leer)arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan met
werkgever of voor bepaalde tijd waarbij de werking van dit Sociaal Plan begrensd is tot het
moment waarop het dienstverband van rechtswege afloopt, tenzij de betrokkene: de AOW
gerechtigde leeftijd heeft bereikt; incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is
voor een periode van maximaal zes aaneengesloten weken (vakantiekracht): incidenteel
werkzaamheden verricht als oproepmedewerker; incidenteel werkzaamheden verricht als
docent (uurdocent); is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke
activiteiten, welke niet gebruikelijk in de instelling plaatsvinden; in de instelling werkzaam is
uitsluitend ter vervulling van een stage en geen leer- of leerarbeidsovereenkomst heeft; lid of
voorzitter van de Raad van Bestuur is

c. salaris:
Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, eventueel
aangevuld met andere vaste toeslagen incluslef 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering;

d. plaats van tewerkstelling:
De plaats, van waaruit de werknemer gewoonlijk :z:ijn werkzaamheden verricht;

e. fusie:
Juridische fusie en elke vorm van overdracht van zeggenschap over (een deel van) de
Stichtingen St. Antonius Ziekenhuis en/of Zuwe Hofpoort Ziekenhuis aan een andere
rechtspersoon;

f. Lateralisatie:
Iedere organisatieverandering als gevolg van de fusie.

g. Cao:
De Collectieve Arbeidsovereenkomst Ziekenhulzen.

3 Artikel 7:662 e.v. Burgerlijk Wetboek 

De bepalingen van dit protocol laten onverlet de verplichtingen van de nieuwe werkgever ex 
artikel 7:662 - 666 van het Burgerlijk Wetboek. 

4 Plichten van werkgever en van werknemer 

De werkgevers en werknemers, op wie dit protocol van toepassing Is, zijn gehouden volledig 
medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit overdrachtsprotocol. 
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5 Hardheidsclausule 

In dle gevallen, waar dit overdrachtsprotocol zou lelden tot een onbillijke situatie voor de 
individuele werknemer, zal de werkgever, in voor de werknemer gunstige zin, afwijken van 
dit protocoL 

Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening bestaat over het feit of iets een 
onbillijke situatie is c.q. over de toepassing van de hardheidsclausule, dan wordt dit verschil 
van inzicht tar beslissing voorgelegd aan de bezwarencommissie, genoemd in artikel 6. 

6 Bezwarencommissie 

Ingeval er bij de uitvoering van dil overdrachtsprotocol tussen werknemer en werkgever 
verschil van Inzicht ontstaat over de toepassing hiervan, dan kunnen partijen het geschll 
voorleggen aan een bezwarencommissie. 

Het is aan de nieuwe werkgever FO om zorg te dragen voor een 
bezwarencommissie voor de toepassing van dlt sociaal overdrachtsprotocol. 

De bezwarencommissie bestaat uit 3 externe leden zijnde: 
a. een lid op voordracht van FO;
b. een lid op voordracht van de werknemersorganisaties:
c, gezamenlijk benoemen a en b een onafhankelijke voorzitter.

De bezwarencommissie handelt overeenkomstig bijgaand reglement {bijlage 1 ). 

Op het moment dat er een Sociaal Plan bij FO in werking Is getreden, neemt de 
bezwarencommissie gekoppeld aan het Sociaal Plan FO de taak van deze 
bezwarencommissie over. 

Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de 
rechter. 

7 lnterpretatieverschlllen 

In die gevallen waarin er sprake zou zijn van verschil van Inzicht ten aanzien van de 
betekenis van de tekst In dit Sociaal Overdrachtsprotocol beslissen partijen. 

8 Beschikbaarstelling overdrachtsprotocol 

De werkgever draagt er zorg voor dat elke werknemer kennis kan nemen van dit 
overdrachtsprotocol, onmiddellijk nadat het door partijen definitief is vastgesteld, 

9 Inwerkingtreding 

Deze overeenkomst treedt In werking met ingang van de datum van de juridische fusie, 
onder de voorwaarde dat partijen een akkoord hebben bereikt over een Sociaal Plan voor de 
fusie organisatie. 
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HOOFDSTUK Il: INDIVIDUELE EN ALGEMENE WERKGELEGENHEID 

10 Werkgelegenheidsgarantie 

• Op het moment van de Juridische fusie gaan alle werknemers van rechtswege over
naar de fusieorganisatie.

• Als gevolg van de fusie en de daaruit voortvloeiende lateralisatie zullen geen
gedwongen ontslagen vallen.

• Partijen komen een Sociaal Plan overeen dat van toepassing zal zijn op
reorganisaties als gevolg van het samenvoegen van bedrijfsonderdelen en alle
overige organisatieontwikkelingen die zich na de Juridische fusie voordoen.

" De voormalige werknemers van het SAZ en het ZHZ hebben bij reorganisaties een 
gelijke (uitgangs)positie 

HOOFDSTUK 111: INDIVIDUELE RECHTEN 

11 Behoud individuele rechtspositie 

• Alle werknemers zullen overgaan van de oude werkgever naar de nieuwe werkgever
met volledig behoud van rechten, waaronder tenminste te verstaan: functie, salaris,
salarisuitloop, datum van indiensttreding, arbeidsduur en verworven rechten.
Vanwege organisatieontwikkeling (zowel oude als nieuwe situatie) kan het zijn dat de
werkgever werktijden en/of de plaats van tewerkstelling moet aanpassen. Het op dat
moment toepasselijke Sociaal Plan is leidend voor de uitwerking hiervan.

Voor de werknemers zal de Cao Ziekenhuizen van toepassing blijven.

• Medewerkers ontvangen een aanvulling op hun arbeidsovereenkomst die als volgt luidt:
';Per datum juridische fusie treedt u in dienst van naam gefuseerde organisatie, Deze
arbeidsovereenkomst is een voortzetting van de arbeidsovereenkomst tussen u en naam
voormalige werkgever welke Is aangevangen op <datum indiensttreding>. Voor alle
wettelijke en Cao-bepalingen geldt de datum van indiensttreding bij de oude werkgever
als datum van indiensttreding bij de nieuwe werkgever".

• Tot het moment waarop verschi11ende lnstelllngsregelingen met instemming van de
Ondernemingsraad van FO zijn geharmoniseerd blijven de verschillende regelingen op
de betreffende werknemers van toepassing. De nieuwe instellingsregelingen zullen in
totaliteit ten minste een gelijkwaardig niveau hebben.

12 Verworven rechten 

• Indien de werknemer op het moment van overgang van het dienstverband op basis van
wettel ijke bepalingen verworven rechten boven of naast de Cao meent te hebben
worden deze op diens verzoek na vaststelling ervan door werkgever in overleg tussen
werknemer en werkgever geformaliseerd door middel van schriftelijke vastlegging

• Regelingen die op het moment van overname worden toegepast op de werknemer
blijven van kracht bij de nieuwe werkgever tot de overeengekomen einddatum.
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13 Medezeggenschap 

Per ingangsdatum van de bestuurlijke fusie, richten de Ondernemingsraden van SAZ en 
ZHZ een Overkoepelende Ondernemingsraad (OOR) op welke is samengesteld uit een 
gelijk aantal leden van de Ondernemingsraad van SAZ en de Ondernemingsraad van ZHZ. 
Besluitvorming binnen de OOR vindt plaats in de periode voorafgaand aan de juridische 
fusie op onderwerpen welke betrekking hebben op de FO. 

14 Personeelsdossiers 

Voor de overdracht van de personeelsdossiers wordt het bepaalde in artikel 7:663 van het 
BW als uitgangspunt genomen; 
"De nieuwe werkgever moet in staat worden gesteld de rechten en plichten die uit de 
arbeidsovereenkomst en derhalve uit de arbeidsrelat;e tussen hem en de van rechtswege 
overgenomen werknemer voortkomen, op te volgen" 

Werknemers hebben het recht hun personeelsdossier voor overdracht In te zien en kunnen 
werkgever verzoeken binnen de wettelijke kaders eventuele onjuiste en niet meer relevante 
gegevens te laten verwijderen waarbij werkgever in beginsel aan dit verzoek voldoet. Mocht 
werkgever anders besluiten dan wordt werknemer in de gelegenheid gesteld vóór de 
overdracht van het personeelsdossier bezwaar in te dienen bij de be:zwarencommissie. Voor 
die onderdelen waaraan wettelijke gestelde termijnen zijn verbonden, zullen die termijnen in 
acht genomen worden. Omdat medewerkers de datum van indiensttreding meenemen naar 
de nieuwe werkgever blijft deze datum ook uitgangspunt voor de verjaringstermijnen. 

15 Reis- en parkeerkostenvergoedingen 

Reiskosten 

Na de overgang zal de werknemer van FO die op dezelfde locatie als voor de fusie 
werkzaam blijft, zolang het woonadres van werknemer niet wijzigt, tenminste dezelfde 
tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer ontvangen. 

Indien als gevolg van de overgang de werknemer zijn werkzaamheden op een endere 
locatie gaat uitvoeren. zullen de extra kilometers (berekend op basis van ANWB• 
routeplanner kortste route) hiervan aan werknemers die op het moment van de Juridische 
fusie bij een van beide organisaties in dienst zijn, worden vergoed op basis van€ 0, 14 et per 
kilometer zonder maximering van het aantal kilometers zolang het woonadres van 
werknemer niet wijzigt en voor de periode van maximaal 3 jaar te rekenen vanaf het moment 
van de juridische fusie, tenzij daarover in het Sociaal Plan van FO andere afspraken worden 
gemaakt. 

Parkeerkosten 

In de periode tot aan de juridische fusie zal, indien de medewerker die bij een van beide 
organisaties op vrijwillige basis gedetacheerd is, middels een zlekenhuis/gastenpas toegang 
krijgen tot de systemen en parkeren. 

Indien een medewerker in de periode tot aan de juridische fusie om andere redenen, zoals

voor een kennismakingsstage of vanwege overleg, moet reizen naar de locatie van de 
beoogd fusie partner, en er worden parkeerkosten gemaakt, dan verstrekt de ontvangende 
afdeling een parkeerkaart. Indien dat niet gebeurt. niag de medewerker de kosten 
declareren. 
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Aldus overeengekomen te Nieuwegein op 1 O december 2015 

Stichting St. Antonius Ziekenhuis 

- ? -------·· �--····--------------·· 

/ 
e heer O.M. Schraven 

fpport Ziekenhuis

FNV evestigd te Amsterdam 

--z.iJ�_;z-�-
De h'-er--d=:-A:. Wagenaar 

cZ Connectief gevestigd te Utrecht

� -------
----

-
-----

--
-
-
-

De heer K,A. Nugteren 
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Bijlage 1: Reglement bezwarencommissie 

De commissie stelt zo spoedig mogelijk na haar aantreden een huishoudelijk reglement op 
dat haar 
werkzaamheden en wijze van besluitvorming adequaat regelt. Direct na de vaststelling van 
hel huishoudelijk reglemenl verstrekt de commissie een exemplaar hiervan aan de 
werkgever en aan de ondernemingsraad. 

1. Bevoegdheden
De commissie heeft het recht:

• tot het horen ven de betrokken werknemer(s} en de direct leidinggevende(n);
• tot het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden

gedragen door de werkgever voor zover deze daarmee heeft ingestemd.

2. Belangenbehartiging werknemer
Onverminderd het recht van de werknemer persoonlijk zijn belangen. met betrekking tot de
toepassing van het bepaalde In dit Sociaal Plan voor de commissie. te bepleiten, heeft de
werknemer de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een derde. Laatstgenoemde krijgt een
redelijke tijd ter voorbereiding op de belangenbehartlglng.

3. Uitbrengen advies
De commissie geeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 weken na inschakeling, advies over
de voorgelegde kwestie. De adviezen worden schriftelijk bekend gemaakt aan de werkgever
en de werknemer.

4. Besluit werkgever
De werkgever beslist binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de commissie.

5. Afwijken advies
Van het advies van de commissie kan slechts op zwaarwegende gronden worden
afgeweken. Indien de werkgever dan wel de werknemer afwijkt van het advies, doet hij
hiervan gemotiveerd schriftelijk mededeling aan de commissie en aan de werknemer dan
wel aan de werkgever.

6. Staking behandeling door bezwarencommissie
Indien de werknemer het bezwaar bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft de
werknemer geen toegang tot de bezwarencommissie. Indien tijdens de behandeling van het
bezwaar door de werkgever en/of door de werknemer het bezwaar aanhangig gemaakt
wordt gemaakt bij de rechter den staakt de bezwarencommissie de verdere behandeling.

7. Geheimhouding
Ten aanzien van de aan de commissie verstrekte persoonlijke gegevens geldt een
geheimhoudingsplicht.
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