FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING
EN
SMALLSTEPS

MAJOR OVEREENKOMST
20 DECEMBER 2017

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
Major vaststellingsovereenkomst FNV - Smallsteps

Partijen
I.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid FEDERATIE NEDERLANDSE
VAKBEWEGING, rechtsopvolger van ABVAKABO FNV, statutair gevestigd te (3543
AS) Utrecht en aldaar kantoorhoudende aan de Hertogswetering 159;

II.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SMALLSTEPS B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1325 PP) Almere aan de
Buñuellaan 3.

Overwegingen

A.

Tezamen met Mede-eisers, is de FNV bij exploot van 31 januari 2015 overgegaan tot
het dagvaarden van Smallsteps voor de Kantonrechter. In de Procedure hebben de
Procespartijen geprocedeerd over de mogelijke (arbeidsrechtelijke) gevolgen van de
Doorstart die op of omstreeks 5 juli 2014 werd gerealiseerd, tussen enerzijds Jongepier
- in hoedanigheid van curator van Estro - en anderzijds Smallsteps;

B.

De Kantonrechter heeft, in verband met de Procedure en tegen de achtergrond van de
Europese origine van het wettelijk kader, bij haar verwijzingsvonnis van 24 februari
2016 (vier) prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie gesteld. Drie prejudiciële
vragen werden door het Hof van Justitie bij de uitspraak van 22 juni 2017 beantwoord;

C.

Volgende op de uitspraak zijn de Procespartijen bij de rolbeschikking van 28 juni 2017
toegelaten door de Kantonrechter tot het uitlaten over (de rechtsgevolgen van) de
uitspraak van het Hof van Justitie, waarin Procespartijen hebben voorzien bij
onderscheiden akten van 23 augustus 2017. De Kantonrechter heeft vervolgens, na
enkele processuele verwikkelingen, de Procedure aangehouden tot 20 december 2017
voor het opgeven van verhinderdata voor een mondelinge behandeling;

D.

In de loop van de Procedure is tussen Procespartijen, in het bijzonder FNV en
Smallsteps, een gesprek op gang gekomen omtrent een minnelijke regeling ten
behoeve van de Betrokkenen. FNV en Smallsteps hebben zich gerealiseerd dat het
verliezen van de Procedure de continuïteit van Smallsteps in gevaar zal brengen.
Behalve dat het verliezen van de Procedure mogelijk Smallsteps noodlottig zal worden,
heeft FNV zich beseft dat een zodanige ontwikkeling (ook) niet in het belang zou zijn
van Betrokkenen, noch van (huidige) werknemers van Smallsteps en evenmin in het
belang zou zijn van anderen die in vergelijkbare omstandigheden verkeren;

E.

FNV en Smallsteps zijn (aldus) met elkaar in overleg getreden met als doel om de
mogelijkheden tot een evenwichtige regeling voor alle Betrokkenen buiten rechte te
onderzoeken. FNV en Smallsteps hebben daartoe, op basis van een protocol,
gedurende een geruime tijd onderhandeld;
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F.

In het kader van de onderhandelingen hebben FNV en Smallsteps zowel mondeling als
schriftelijk standpunten uitgewisseld en hebben zij zich bij de onderhandelingen laten
bijstaan door verschillende (interne en externe) deskundigen. Onder meer heeft FNV,
in goed overleg met Smallsteps, een boekenonderzoek laten uitvoeren om de
financiële positie en draagkracht van Smallsteps te bepalen;

G.

In de laatste fase van de onderhandelingen heeft FNV de Mede-eisers in vertrouwen
genomen en heeft FNV, onder een informeren over de achtergronden en
beweegredenen, Mede-eisers gekend in de (status van de) onderhandelingen.
Vervolgens is het gekomen tot (individuele) vaststellingsovereenkomsten met Medeeisers, in lijn met het na te noemen Sociaal Plan, waarbij Mede-eisers zich tevens
hebben verbonden tot het intrekken van de respectieve vorderingen en het verlenen
van medewerking aan royement van de Procedure;

H.

Als de resterende Procespartijen, zijn (ook) FNV en Smallsteps tot overeenstemming
gekomen over een onvoorwaardelijke beëindiging van de Procedure, waarbij het
samenstel van afspraken ten behoeve van Betrokkenen en ten behoeve van FNV, is
vervat in de(ze) Major Overeenkomst, het Sociaal Plan respectievelijk de Minor
Overeenkomst. FNV en Smallsteps stellen vast dat de afspraken tot stand zijn
gekomen na een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen.

Overeenkomst
Artikel 1 - gelaagde structuur
1.

2.

3.

De Major Overeenkomst vormt de basis voor het Sociaal Plan [ANNEX A] en - als
Bijlage D bij het Sociaal Plan - de Minor Overeenkomst, welke (drie) overeenkomsten
met haar bijlagen tezamen het samenstel van afspraken bevat in verband met de
beëindiging van het Geschil;
De Major Overeenkomst behelst een overeenkomst tussen FNV en Smallsteps, en
regelt overkoepelende aspecten. Het Sociaal Plan voorziet in concrete afspraken
omtrent de Vergoeding voor Betrokkenen en aanspraken van Betrokkenen anderszins.
De Minor Overeenkomst zal dienen als model voor de individueel te sluiten
vaststellingsovereenkomsten met Betrokkenen op grond van het Sociaal Plan;
De Major Overeenkomst en de (individuele) Minor Overeenkomst(en) zijn
vaststellingsovereenkomsten in de zin van artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2 - definities
De begrippen als gebruikt in de Major Overeenkomst, het Sociaal Plan en de Minor
Overeenkomst, zijn alle (uniform) gedefinieerd, waarbij zij verwezen naar Bijlage A
behorende bij het Sociaal Plan.
Artikel 3 - draagkracht

1.

In verband met de onderhandelingen tussen FNV en Smallsteps is een
boekenonderzoek uitgevoerd naar het voor verhaal vatbare vermogen van Smallsteps
teneinde haar financiële slagkracht en draagkracht te bepalen. De bevindingen uit het
boekenonderzoek hebben als uitgangspunt gediend bij het komen tot een evenwichtige
minnelijke regeling;
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2.

Uit het boekenonderzoek is gebleken dat het vermogen van Smallsteps onvoldoende
(financiële) ruimte laat voor het betalen van betekenisvolle Vergoedingen aan
Betrokkenen, zodat de voor de minnelijke regeling noodzakelijke middelen, naar is te
voorzien, van de (indirecte) aandeelhouders van Smallsteps zullen moeten komen dan
wel extern dienen te worden verkregen.
Artikel 4 - vergoeding Betrokkenen

1.

2.

De onderhandelingen tussen FNV en Smallsteps hebben geleid tot het Sociaal Plan,
waarmee zal zijn voorzien in een regeling voor Betrokkenen, zulks ter definitieve
afdoening van alle bestaande en beweerde aanspraken respectievelijk verplichtingen
betreffende het Geschil jegens Smallsteps. Betrokkenen kunnen overeenkomstig het
Sociaal Plan aanspraak maken op een Vergoeding, zulks tegen afstand van recht en
finale kwijting;
Het beloop van de Vergoeding wordt overeenkomstig het Sociaal Plan bepaald aan de
hand van een Formule, met welke formule beoogd is om recht te doen aan bepaalde
persoonlijke omstandigheden van Betrokkenen. Bij de Formule zijn onder meer in
aanmerking genomen het aantal (gewogen) dienstjaren bij Estro voorafgaande aan de
Doorstart, de (laatst) genoten Beloning bij Estro en al dan niet het aanhouden van een
lidmaatschap bij FNV.
Artikel 5 - binding Betrokkenen

1.

2.

Aangezien FNV en Smallsteps de Betrokkenen zoveel mogelijk beogen te binden aan
het Sociaal Plan, zal het Sociaal Plan worden aangemeld als een collectieve
arbeidsovereenkomst bij de bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
FNV en Smallsteps zeggen bij voorbaat toe alle medewerking te zullen verlenen aan
het komen tot een geslaagde aanmelding;
Ter verdere (formele) binding van (ook) Betrokkenen die geen lidmaatschap
aanhouden bij FNV, zal voorts worden bezien in hoeverre het Sociaal Plan ook
algemeen verbindend kan worden verklaard op grond van artikel 4 Wet AVV. Voorts
zal zo nodig worden bezien in hoeverre het Sociaal Plan (tevens) algemeen
verbindend kan worden verklaard op grond van het bepaalde in artikel 7:907 BW.
Artikel 6 - informatieverstrekking en ledenvergaderingen

1.

2.

3.

4.

De Betrokkenen zullen worden uitgenodigd voor Informatieavonden, althans
-middagen, waarvan naar verwachting drie zullen plaatsvinden in de eerste maand van
2018 op verschillende locaties in Nederland. Op de door FNV en Smallsteps
georganiseerde Informatieavonden zullen de achtergronden (nogmaals) uiteen worden
gezet, en zal er ruimte zijn voor Betrokkenen om vragen te stellen;
Smallsteps zal voorts voorzien in een website waarop aan de Betrokkenen nadere
informatie wordt verstrekt (www.regelingFNVSmallsteps.nl). Op de website zullen
Betrokkenen zich ook voor de Informatieavonden kunnen aanmelden;
De Betrokkenen worden voor de Informatieavonden uitgenodigd door middel van een
daartoe strekkend schrijven, dat door Jongepier - als curator van Estro immers
beschikkende over de noodzakelijke gegevens - aan de Betrokkenen zal worden
toegezonden;
Bij de brief bedoeld in artikel 6 lid 3, zal tevens een formulier zijn aangehecht met het
verzoek aan Betrokkenen om de persoonsgegevens aan Smallsteps te bevestigen,
alsmede om Smallsteps (en FNV) te machtigen om arbeidsgegevens van de
Betrokkene bij Estro te mogen inzien en aanwenden, opdat Smallsteps de Betrokkene
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5.

zal kunnen voorzien in een voorstel aangaande een Vergoeding; de Betrokkenen zal
overeenkomstig het Sociaal Plan een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden,
in het kader waarvan de Minor Overeenkomst zal dienen als model;
In verband met de (noodzakelijke) goedkeuring van leden van de FNV, zullen door
FNV steeds aansluitend aan de Informatieavonden ledenraadplegingen worden
belegd. Daarbij wordt een oproepingstermijn van twee weken in acht genomen.
Artikel 7 - status Sociaal Plan

1.

2.

Indien en voor zover FNV bij de ledenvergaderingen bedoeld in artikel 6 lid 5 de
goedkeuring verkrijgt van haar leden, dan zal het Sociaal Plan als zodanig hebben te
gelden;
Indien en voor zover FNV bij de ledenvergaderingen bedoeld in artikel 6 lid 5
onverhoopt geen of onvoldoende goedkeuring krijgt van haar leden, dan zal het
Sociaal Plan, zonder de (juridische) ‘status’ van een door de vakbonden geaccordeerd
sociaal plan, (slechts) hebben te gelden als een aanbod van Smallsteps aan
Betrokkenen waaraan Betrokkenen vrijwillig kunnen deelnemen.
Artikel 8 - Begeleidingscommissie

1.

2.

FNV en Smallsteps stellen een Begeleidingscommissie in die belast zal zijn met het
toezicht op, en de uitvoering van, het Sociaal Plan. Smallsteps zal het secretariaat van
de bedoelde commissie faciliteren. De organisatorische aspecten van deze
Begeleidingscommissie zullen zijn voorzien bij het Sociaal Plan;
Smallsteps betaalt aan FNV eenmalig en uitsluitend een vergoeding van EUR
25.000,00, te vermeerderen met omzetbelasting, voor de werkzaamheden en haar
betrokkenheid in de Begeleidingscommissie. FNV zendt voor het voormelde bedrag
een factuur aan Smallsteps.
Artikel 9 - beëindiging Procedure(s)

1.

2.

De Procespartijen zullen ter rolzitting van woensdag 20 december 2017 de
Kantonrechter eenstemmig informeren over de (gevorderde) onderhandelingen, en
verzoeken om een korte aanhouding (van twee weken) zodat de Procespartijen het
samenstel van afspraken (verder) kunnen formaliseren. Aanstonds nadat het tot
ondertekening van de Major Overeenkomst, het Sociaal Plan en de Minor
Overeenkomst is gekomen, en uiterlijk voor het aflopen van de periode van
aanhouding, zullen Procespartijen eenstemmig verzoeken om royement van de
Procedure waarbij elke Procespartij de eigen kosten zal dragen;
FNV zal ter zake van het Geschil, althans de Doorstart, geen Betrokkene(n) of
(natuurlijke) personen anderszins meer bijstaan jegens Smallsteps. Mocht FNV op
grond van een lidmaatschapsovereenkomst met een of meer Betrokkenen gehouden
zijn om rechtsbijstand te verlenen, dan zal FNV een advocaat ‘van buiten’ daartoe
inschakelen. Deze advocaat zal van FNV dan slechts publiekbekende informatie
ontvangen. Behalve jegens Smallsteps strekt de reikwijdte van dit artikel zich uit tot de
groep van (natuurlijke) personen als omschreven in artikel 13.
Artikel 10 - inspanningsverplichting

1.

FNV en Smallsteps verbinden zich ertoe om het samenstel van afspraken nauwgezet
na te komen, en voorts zal een inspanningsverplichting bestaan om - voor zover in
situaties niet zou zijn voorzien - in de geest en naar de bedoeling en doelstelling van
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2.

het samenstel van afspraken vervat in de Major Overeenkomst, het Sociaal Plan en de
Minor Overeenkomst te zullen handelen;
Behalve met verwijzing naar hetgeen daaromtrent in de considerans is opgenomen, is
de doelstelling van het samenstel van afspraken erin gelegen om te komen tot een
evenwichtige minnelijke regeling met inachtneming van alle betrokken belangen. In
verband met de Betrokkenen is met de regeling voorzien in een reële Vergoeding in
het licht van de ongewisse uitkomst in de Procedure. In verband met de belangen van
de FNV is met de belangen van (al) haar leden gerekend en voor wat betreft
Smallsteps is er oog geweest voor de onzekere situatie waaronder zij al lange tijd
gebukt gaat en voor het feit dat Smallsteps beperkte middelen ten dienste staan.
Partijen zijn het erover eens dat de regeling recht doet aan de belangen van alle
betrokkenen.
Artikel 11 - media

1.

2.

FNV en Smallsteps zullen zich - behoudens andersluidende nadere afspraken onthouden van het doen van media-uitingen of mededelingen aan derden anderszins,
over het overleg dan wel de totstandkoming van de Major Overeenkomst, het Sociaal
Plan en de Minor Overeenkomst. Het verloop van het onderhandelingsproces zal in
beginsel vertrouwelijk blijven;
FNV en Smallsteps zullen in geen geval media-uitingen of uitlatingen anderszins doen
die (indirect) reputatieschade, individueel of gezamenlijk, kunnen opleveren.
Artikel 12 - aantasting

1.

2.

3.

FNV noch Smallsteps zal de Major Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of
(buitengerechtelijk) vernietigen wegens de wettelijk voorziene wilsgebreken. Indien
FNV dan wel Smallsteps zou hebben gedwaald met betrekking tot het samenstel van
afspraken dan komt het risico van die dwaling voor eigen rekening;
FNV noch Smallsteps zal wijziging van de Major Overeenkomst verzoeken op grond
van artikel 6:258 BW, of een beroep doen op wijziging op grond van artikel 6:258 BW
als verweer tegen een vordering tot nakoming onder deze overeenkomst;
Voor zover enige bepaling van de Major Overeenkomst, dan wel een onderdeel
daarvan met inbegrip van haar bijlagen, niet rechtsgeldig zou zijn, dan laat dat de
geldigheid van overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen FNV en Smallsteps
bepaling(en) vervangen, overeenkomstig het doel en strekking van het samenstel van
afspraken - waarbij zij verwezen naar het bepaalde in artikel 10 lid 2 - en bovendien
zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.
Artikel 13 - finale kwijting
Onder de voorwaarde dat de verplichtingen uit de(ze) Major Overeenkomst, het
Sociaal Plan en de Minor Overeenkomst door Smallsteps alle integraal gestand
worden gedaan, doet FNV afstand van recht aangaande het Geschil en verleent FNV
volledig, finaal en onherroepelijke kwijting aan Smallsteps, met inbegrip van haar
deelnemingen en (anderszins) aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede aan
haar (middellijk en voormalig) bestuurders, functionarissen en personeel of
betrokkenen anderszins, alsmede aan haar (middellijk en voormalig) accountants,
adviseurs, raadslieden en verzekeraars met inbegrip van de aldaar werkzame
functionarissen, personeel of betrokkenen uit anderen hoofde. Zulks ter zake van alle
aspecten van het Geschil voor nu en in de toekomst. FNV verklaart niets meer van
Smallsteps te vorderen te hebben.
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Artikel 14 - toepasselijk recht en forumkeuze
1.
2.

Geschillen voortvloeiende uit de(ze) Major Overeenkomst, het Sociaal Plan en de
Minor Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht;
FNV en Smallsteps komen overeen dat eventuele geschillen voortvloeiende uit de(ze)
Major Overeenkomst, het Sociaal Plan en de Minor Overeenkomst, dan wel daarmee
verband houdende, worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

***

Aldus overeengekomen, en in tweevoud ondertekend te Amsterdam en Utrecht op 20
december 2017,

Smallsteps

FNV

______________________
Naam: J.J.C. Westerink-Lemmens
(middellijk) bestuurder

______________________
Naam: C.G. Jong
bestuurder

______________________
Naam: R.J.J. Kevenaar
(middellijk) bestuurder
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