
SPELREGELS BIJ GESCHIL GEBRUIKMAKING GENERATIEPACT TANKSTATIONS 
EN WASBEDRIJVEN 

1. Bij gebruikmaking van Variant 3 van het Generatiepact, dat wil zeggen: 80% werken, 90% 
salaris, 100% pensioenopbouw, geldt dat deze Variant in beginsel uiterlijk zes maanden na de 
aanvraag van de werknemer moet worden ingevoerd.  

2. Indien de werkgever van mening is dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich 
verzetten tegen gebruikmaking van Variant 3 van het Generatiepact door de werknemer, dan 
gaan de werkgever en de werknemer hierover met elkaar in overleg.  

3. De werkgever deelt zijn standpunt schriftelijk en gemotiveerd mee aan de werknemer. 

4. Indien dit standpunt niet tot overeenstemming leidt dan wel wanneer de werkgever zijn 
standpunt niet binnen 6 maanden na de aanvraag schriftelijk aan de werknemer kenbaar heeft 
gemaakt, kunnen de werkgever en de werknemer zich gezamenlijk richten tot de het bestuur 
Sociaal Fonds Tank Was met het verzoek tot het geven van een bindend advies. Indien de 
werkgever schriftelijk nog geen gemotiveerd standpunt kenbaar heeft gemaakt, dan zal het 
bestuur de werkgever verzoeken mee te werken aan de procedure en een schriftelijk standpunt 
in te brengen. De werkgever is gehouden aan dit verzoek van het bestuur te voldoen. 

5. Indien het bestuur Sociaal Fonds Tank Was het nodig acht met het oog op de omstandigheden 
van het geval, worden partijen in de gelegenheid gesteld om individueel dan wel gezamenlijk 
te worden gehoord.  

6. Het bestuur Sociaal Fonds Tank Was maakt een afweging van belangen op basis van 
redelijkheid en billijkheid en doet binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek een 
bindende uitspraak met betrekking tot de mogelijkheid tot gebruikmaking van het 
Generatiepact. 

7. Het bestuur Sociaal Fonds Tank Was neemt gedurende de procedure en bij de totstandkoming 
van het bindend advies de algemene beginselen van hoor en wederhoor, het recht op een 
onafhankelijk en onpartijdige uitspraak en het recht op motivering van de uitspraak in acht.  
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