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ONDERGETEKENDEN 

Partlj/vervreenY.ler aan werkgeverszijde 

1. Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Goes en

kantoorhoudend aan de 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA te Goes, ingeschreven in het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 22063723 ("Adrz"), ten

deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Dr. C.A. Brandenburg, voorzitter raad van

bestuur;

en 

Partij/verkrijger aan werkgeverszijde 

1. Accureon B.'I. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te

Roosendaal en kantoorhoudende te Boerhavelaan 25, 4708 AE Roosendaal, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80908446 ("Accureon"),

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur van de B.V. de heer drs. R.H. Triepels,

directeur

en 

Partijen aan de zijde van de werknemersorganisaties 

1. FNV te Utrecht, vertegenwoordigd door mevrouw drs. L. Hoogendoorn, bestuurder Zorg;

2. CNV Zorg & Welzijn onderdeel van CNV Connectief, te Utrecht, vertegenwoordigd door de

heer mr. M.M.J. Dons, bestuurder sector Zorg;

3. RMU werknemers, vertegenwoordigd door mevrouw mr. M. Blonk, jurist collectieve

belangenbehartiging;

4. FBZ te Utrecht, vertegenwoordigd door mevrouw mr. J.H.M. Klerks, onderhandelaar

arbeidsvoorwaarden.

OVERWEGENDE DAT 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V. (de vervreemder) op grond van kwaliteits- en 

continuïteitsoverwegingen besloten heeft om het laboratorium voor klinische chemie en 

hematologie onder te brengen in de Besloten Vennootschap Accureon; 

hierdoor tevens mogelijkheden ontstaan voor regionaliseren en het optimaliseren van de 

bedrijfsvoering (schaalgrootte) om het hoofd te kunnen bieden aan een negatieve 

prijsontwikkeling in een concurrentieel veld; 
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op de beoogde overgangsdatum per 1 januari 2022, of zoveel later als daartoe besloten 

wordt, ëlle werknemers van de laboratorium voor klinische chemie en hematologie van de 

vervreemder van rechtswege overgaan naar Accureon B.V.; 

deze overgang van de werknemers naar Accureon B.V. wordt gekarakteriseerd als een 

overgang van onderneming als gevolg waarvan de wet overgang van onderneming van 

toepassing is (artikelen 7: 662 t/m 7: 666 BW}, waarin behoud van werkgelegenheid en 

behoud van arbeidsvoorwaarden van bij de overgang betrokken werknemers wordt 

geregeld; 

genoem:::fe werknemers die op het moment van overgang werkzaam zijn bij het laboratorium 

van rect-tswege overgaan naar Accureon B.V. en dat per overgangsdatum alle rechten en 

plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers van 

rechtswege overgaan op Accureon B.V.; 

zowel de ondernemingsraad van de werkgever/vervreemder als de ondernemingsraad van 

de werkgever/verkrijgerpositief heeft geadviseerd over het onderbrengen van het 

laboratorium Klinische Chemie in Accureon B.V.; 

dit Sociaal Overdrachtsprotocol ten doel heeft de rechtspositie van de betrokken 

werknemers in het kader van deze overgang te regelen en is in aanvulling op de wettelijke 

regelingen; 

voor de rechtspositie na de overgang geldt het huidige Sociaal Plan Accureon dat een looptijd 

heeft to11 januari 2026. Dit Sociaal Plan is in 2020, voorafgaand aan de oprichting van 

Accureon B.V., met de vakbonden overeengekomen. 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN 

Artikel 1 - Werk'ngssfeer 

Dit Sociaal Overdrachtsprotocol is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde of bepaalde tijd met de werkgever/vervreemder die per overgangsdatum 

werkzaam zijn in het laboratorium Klinische Chemie. 

Elke keer als in dit Sociaal Overdrachtsprotocol wordt gesproken over 'de werknemers', wordt deze 

groep werknemers bedoeld. 

Voor de werkner,er met een arbeidsovereenkomst, die eindigt op of vóór de overgangsdatum is dit 

Sociaal Overdrac1tsprotocol niet van toepassing. 

Artikel 2 - Werkgelegenheid 

Er zullen als gevolg van de overgang naar Accureon B.V. geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. 
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Artikel 7 -Adviesverzoek 

Bij een verschil van inzicht over de overgang van onderneming/de toepassing van dit Sociaal 

Overdrachtsprotocol kan de werknemer een adviesverzoek voorleggen aan de Adviescommissie 

Sociale Begeleiding van de betrokken werkgever/vervreemder met toepassing van hoofdstuk 14 CAO 

Ziekenhuizen. Ook de vervreemder kan een adviesverzoek aan de eigen Adviescommissie Sociale 

Begeleiding voorleggen. 

Artikel 8 - Hardheidsclausule 

In gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Overdrachtsprotocol, leidt tot een onbillijke situatie 

voor de individuele werknemer, zal de eigen werkgever/vervreemder, na afstemming met Accureon 

B.V., streven nac:r een voor beide partijen wenselijk oplossing. De werknemer dient schriftelijk en

beargumenteerc een beroep te doen op de hardheidsclausule bij de werkgever/vervreemder.

Artikel 9 • Interpretatie van het protocol 

Ingeval er bij de .. litvoering van dit Sociaal Overdrachtsprotocol verschil van inzicht ontstaat over de 

toepassing en/of interpretatie hiervan, zal het vraagpunt worden voorgelegd aan de partijen bij dit 

protocol. 
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ONDERTEKEN! NG 
Partij/vervreemder aan werkgeverszijde 

Admiraal De R,;yter Ziekenhuis B.V. te Goes ............... -:: ................. �
�ouw Dr. .A. Brandenburg 

Partij/verkrijger aan werkgeverszijde 

Accureon B.V. 

Partijen aan de zijde van de werknemersorganisaties 

FNV Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht 

voorzitter Raad van Bestuur 

. .H. Triepels 
c ur 

mevrouw drs. L. Hoogendoorn 
bestuurder Zorg 

CNV Zorg & Welzijn �---
onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te Utrecht �-"�-::'.::::-:�::::=:::. ____ _ 

RMU Werknemers, gevestigd te Veenendaal 

FBZ, gevestigd te Utrecht 

de heer mr. M.M.J. Dons 
bestuurder sector Zorg 

.. Sb./.�?E;::? 
mevrouw mr. M. Blonk 
jurist collectieve belangenbehartiging 

.l ........... . 

on erhandelaar arbeidsvoorwaarden 
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