
Verbonden Partijen: Reactie op twee toezeggingen WBB 7 mei 2018 
 
Helderheid over het onderscheid inschatting ontvlechtingskosten AVRI 
Het gesprek met de AVRI is nog gaande om helderheid te krijgen in de achtergrond van de financiële 
verschillen in de raming van de (eventuele) ontvlechtingskosten. De voornaamste redenen lijken een 
andere toerekening van overhead, materiële kosten en kosten achterblijvende formatie. 
In de week van 30 april vindt een tweede gesprek hierover plaats met de AVRI. De resultaten worden 
mondeling teruggekoppeld in de bespreking van het WBB op 7 mei. Wij proberen u daaraan 
voorafgaand (uiterlijk 7 mei) nog schriftelijk inzicht gegeven in het verschil van de ramingen. 
 
Frictiekosten personeel in rapport Lysias in relatie tot sociaal plan 
In het rapport van Lysias is ervan uitgegaan (voor alle scenario’s) dat 10% van de medewerkers 
(ervaringscijfer) bij de overdracht van taken niet geplaatst kan worden. Omdat de betreffende 
medewerkers vallen onder de bepalingen van het sociaal plan brengt dit frictiekosten met zich mee. 
 
Voor West Betuwe is in het sociaal plan een periode van maximaal 6 jaar (4 jaar werkgarantie en 2 
jaar begeleiden van werk naar werk) van toepassing. Uiteraard wordt met de betrokken 
medewerkers gestreefd worden naar een snellere begeleiding van werk naar werk. Omdat dit in de 
praktijk meestal redelijk snel lukt heeft Lysias daarvoor en periode van 1.5 jaar aangehouden in de 
berekeningen. 
 
Fictieve Berekening Bij de overdracht van taken naar de ODR 
Uitgangspunt Lysias: 10% * 4.4 fte * 70.000 * 1,5 jaar = € 46.200 
Maximum op basis van Sociaal plan: 10% * 4.4 fte * 70.000 * 6 jaar = € 184.800 
 
Bij overdracht van taken naar West Betuwe vanuit de ODR 
Lysias: 10% * 16 fte * 70.000 * 1,5 jaar = € 168.00 
Maximum op basis van Sociaal Plan ODR: 10% * 16 fte * 70.000 * 6 jaar = € 1.008.000 
(Aanname garantietermijn in sociaal Plan ODR is vergelijkbaar met West Betuwe) 
 

 


