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Tussen  

 

enerzijds 

KPN Corporate Market B.V. te Amsterdam  

en 

 

anderzijds 

FNV Bondgenoten te Amsterdam, 

CNV Dienstenbond te Hoofddorp, 

De Unie te Culemborg, 

(tezamen de vakorganisaties) 
 

in aanmerking nemende dat  

 De looptijd van de KPN Corporate Market CAO 2011 verstrijkt op 1 april 2012. 

 

is op 29 juni 2012 een onderhandelingsresultaat bereikt over de KPN Corporate Market BV 

CAO. Dit onderhandelingsresultaat heeft daarmee geen betrekking op de medewerkers met 

een PAO overeenkomst, Call2 medewerkers, de medewerkers voor wie de CAO Klein Metaal 

geldt en de medewerkers op wie door Corporate Market BV, op grond van afspraken met 

vakorganisaties partij bij de KPN CAO, de KPN CAO nog steeds wordt toegepast. 

 

De hierna volgende afspraken zijn tussen KPN Corporate Market B.V. en de vakorganisaties 

(verder te noemen partijen) gemaakt: 

 

Looptijd 

 

De looptijd van de CAO is van 1 april 2012 tot 1 januari 2013 

 

1. Eenmalige uitkering 

In september 2012 zal eenmalig een uitkering ter grootte van EUR 400,- bruto per FTE (bij 

een full time dienstverband) plaatsvinden aan medewerkers, zoals gedefinieerd in Artikel 1 

Definities van de KPN Corporate Market CAO 2011, die in de periode van 1 april 2012 tot en 

met 1 september 2012 doorlopend in dienst zijn geweest. Voor parttime medewerkers wordt 

de uitkering pro rato aangepast. 

 

2.Einde dienstverband in verband met ingangsdatum AOW 

Als gevolg van de wijziging van de AOW-wetgeving per 1 april 2012 wordt artikel 6.6. van 

de CAO als volgt gewijzigd: de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en medewerker 

eindigt zonder dat opzegging noodzakelijk is op de dag dat de medewerker de AOW 

gerechtigde leeftijd bereikt.  

Tot op heden eindigde de arbeidsovereenkomst op de eerste dag van de maand waarin de 

werknemer de 65-jarige leeftijd bereikte.  

 



3. Vakantiewetgeving 2012 

In verband met de gewijzigde vakantiewetgeving per 1 januari 2012 wordt artikel 21 inzake 

Vakantie en feestdagen als volgt gewijzigd: 

- Er wordt een sub-artikel toegevoegd aan artikel 21.7 (Verjaring) waarin wordt 

aangegeven dat vanaf 1 juli 2012 voor de wettelijke vakantie aanspraken (160 uur bij 

een fulltime dienstverband) de nieuwe wettelijke vervaltermijn (2012) geldt. Dit 

betekent dat voor de wettelijke aanspraak op vakantie vanaf 1 juli 2012 een 

vervaltermijn geldt van zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de 

aanspraak is verworven. 

- Aan het huidige artikel 21.7 (Verjaring) wordt toegevoegd dat het hier de 

bovenwettelijke vakantie aanspraken betreft. Dit betekent dat voor de bovenwettelijke 

vakantie aanspraken een verjaringstermijn van 5 jaar blijft gelden na afloop van het 

kalenderjaar waarin deze aanspraken zijn verworven. 

- Voor de op 30 juni 2012 bestaande aanspraken op vakantie geldt nog de 

verjaringstermijn van 5 jaar. 

 

4. Sanctiebeleid 

Vanuit juridisch oogpunt zal uit de KPN CAO artikel 2.4 lid 1 en 2 inzake disciplinaire 

maatregelen worden overgenomen in de KPN Corporate Market CAO. 

Het betreft de volgende tekst: 

De medewerker dient zich aan de regels van de arbeidsovereenkomst en de KPN Bedrijfscode 

en deelcodes te houden. De manager van de medewerker kan een disciplinaire maatregel 

nemen als de medewerker deze regels niet nakomt. Deze maatregel kan zijn: 
a. een waarschuwing of berisping; 
b. een schorsing; dit kan met inhouding van het maandinkomen 
c. een ontheffing uit de functie van de medewerker, tijdelijk of blijvend en/of 

indeling in een lagere functie. In dat laatste geval kan de manager van de 
medewerker besluiten om de medewerker in een lagere salarisschaal in te 
delen; 

d. ontslag. 
 

 

5. Verlofbeleid 

Partijen vinden het ontstaan en voortbestaan van verlofstuwmeren onwenselijk. In dit 

onderhandelingsresultaat worden twee afspraken opgenomen met als doel het voorkomen en 

beperken van verlofstuwmeren. De eerste afspraak betreft het onmogelijk maken van het 

aankopen van dagen bij een verlofsaldo van meer dan 160 uur. Deze afspraak wordt 

vastgelegd in de CAO. De tweede afspraak betreft  de dwingende richtlijn dat manager en 

medewerker een plan opstellen en  uitvoeren om verloftegoeden van meer dan 160 uren op 31 

december van enig jaar in 1 jaar terug te dringen tot maximaal 40 uur.  

 

6. Loonlijnen analyse 

In de bijlage van de CAO 2011 zijn protocol afspraken opgenomen. De loonlijn/salaristabel 

uit de protocol afspraken bij de CAO 2009 vervalt per 1 januari 2014. Partijen hebben 

afgesproken dat in het najaar 2012 een analyse zal worden uitgevoerd naar de impact van het 

vervallen van deze loonlijn. De uitkomsten van deze analyse zullen met elkaar gedeeld 

worden in de volgende CAO onderhandelingen.  

 

7. Technische wijzigingen 

Oude achterhaalde passages zoals de passage inzake het overgangsrecht jubileum uitkering 

zullen uit de CAO worden verwijderd.  

 

 

 



8. Sociaal Plan 

Met betrekking tot het Sociaal Plan is afgesproken dat het huidige verlengde Sociaal Plan 

2010, behoudens enkele technische aanpassingen* en een wijziging in artikel 1.6 en de 

werkingssfeer (art.1.5), opnieuw wordt overeengekomen tot 1 april 2013.  

Het Sociaal Plan heeft daarmee een looptijd van 1april 2012 tot 1 april 2013 en is van 

toepassing op medewerkers op wie de KPN Corporate Market CAO wordt toegepast. 

 

*Bijlage 2 van het Sociaal plan zal tekstueel gewijzigd worden om de leesbaarheid van de 

bijlage te vergroten of verder te verduidelijken.  

 

 

 

9. Proces afspraken 

Sociaal Plan 

Partijen spreken af snel weer om tafel te gaan om afspraken te maken voor een nieuw Sociaal 

Plan vanaf 1april 2013 waarbij aanpassing van de huidige beëindigingvergoeding 

nadrukkelijk op de agenda zal staan.   

 

Werkkostenregeling 

Partijen zullen bij de volgende CAO onderhandelingen resultaatgericht overleg voeren over 

de invoering van de Werkkostenregeling per 1 januari 2014 voor KPN Corporate Market BV.   

 
 

Aldus overeengekomen en door partijen ondertekend d.d. ………. te ………., 

 

Voor KPN Corporate Market BV, 

 

 

 

 

 

J. Uijen-Zwueste 

VP HR KPN Corporate Market BV 

 

 

 

 

 

Voor FNV Bondgenoten: 

 

 

 

 

 

Bob Bolte 

Bestuurder 

 

 

 

Voor CNV Dienstenbond 

 

 

 

 



Nico Passchier 

Bestuurder 

 

 

 

Voor De Unie: 

 

 

 

 

Hans de Jong 

Bestuurder 

 

 


