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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
 
Tussen:  Alcatel-Lucent Nederland B.V. 
  gevestigd te Rijswijk 
  hiermee te noemen Alcatel-Lucent 
 
en  VHP Lucent   

FNV Bondgenoten 
  CNV Bedrijvenbond 
  De Unie   

VHP Metalektro  
 
is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten: 
 
PRE AMBULE 
 
Partijen zijn overeengekomen dat de volg CAO Alcatel Telecom Nederland B.V. alsmede de 
CAO Lucent Technologies Nederland B.V. beëindigd worden per 31 december 2007. Hiervoor 
in de plaats is per 1 januari 2008 een collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen 
voor de gefuseerde onderneming Alcatel-Lucent Nederland B.V. Tevens is een CAO 
overgangsregelingen Alcatel-Lucent Nederland B.V. overééngekomen. 
 
Artikel 1 Looptijd 
De overeenkomst gaat in op 1 januari 2008 en eindigt op 31 januari 2010, zonder dat 
opzegging vereist is. 
 
Artikel 2 Volg CAO 
Alcatel-Lucent volgt in beginsel de CAO Metalektro, voor deze periode de CAO geldende tot 
en met 31 januari 2010 geldende bepalingen in de CAO voor de Metaal- en 
Elektrotechnische Industrie en de CAO voor Hoger Personeel in de Metaal- en 
Elektrotechnische Industrie, met uitzondering van die bepalingen die betrekking hebben op 
de pensioenregeling, de overige regelingen welke betrekking hebben op de collectieve 
voorzieningen en fondsen. Andere afwijkende bepalingen van deze CAO’s worden in de 
volgende artikelen nader omschreven. Indien een hieronder genoemde bepaling geheel of 
gedeeltelijk afwijkt van een vergelijkbare bepaling uit deze CAO’s voor de Metaal- en 
Elektrotechnische Industrie dan prevaleert de tekst uit de CAO Alcatel-Lucent. 
 
Artikel 3 Uitsluiting 
De overeenkomst is niet van toepassing op bestuurders van de onderneming, de 
functionarissen die rechtstreeks bij het bepalen van het ondernemingsbeleid zijn 
betrokken, de voormalig D/E levels van voormalig Lucent Technologies Nederland B.V., 
alsmede leidinggevenden door de onderneming aan te wijzen na overleg met de 
vakorganisaties. Met uitzondering voor wat betreft de pensioenregeling. 
 
Artikel 4 Loonsverhogingen en collectieve uitkering 

• Een éénmalige uitkering van € 225,- bruto in december 2007, conform de volg CAO 
Alcatel 2005-2008 zal eveneens worden uitgekeerd aan voormalig Lucent 
Technologies Nederland BV medewerkers. 

• Per 1 januari 2008 worden de feitelijke salarissen verhoogd met 3%. Voor 
werknemers van 23 jaar en ouder is deze verhoging bij voltijd arbeid ten minste 
82,50 bruto per maand. 

• Per 1 april 2008 wordt een budget beschikbaar gesteld van 0,5% van de loonsom van 
de werknemers vallend onder deze CAO welke wordt aangewend voor individuele 
verhogingen op basis van de beoordeling. Dit budget staat los van het eventuele, 
door de onderneming vast te stellen, additionele budget voor individuele 
verhogingen. 

• Per 1 januari 2009 worden de feitelijke salarissen verhoogd met 2,5%.  



• Per 1 april 2009 wordt een budget beschikbaar gesteld van 1% van de loonsom van 
de werknemers vallend onder deze CAO, welke wordt aangewend voor individuele 
verhogingen op basis van de beoordeling. Dit budget staat los van het eventuele, 
door de onderneming vast te stellen, additionele budget voor individuele 
verhogingen. 

• Per 1 januari 2010 worden de feitelijke salarissen verhoogd met 0,75%. 
 
Artikel 5 Schaalaanpassing  
De schalen worden verhoogd met de collectieve verhogingen van de maanden januari 2008, 
2009 en 2010. De bestaande schaalstructuur dan wel grading/leveling blijft gehandhaafd 
totdat de nieuwe structuur met de vakorganisaties is overeengekomen. 
 
Artikel 6 Vakantie 

• De werknemer in voltijd arbeid niet vallend onder de overgangsregeling 
seniorendagen 50 jaar en ouder heeft per 1 januari 2008 recht op 26 vakantiedagen 
per jaar. 

• De werknemer in voltijd arbeid niet vallend onder de overgangsregeling 
seniorendagen 50 jaar en ouder heeft per 1 januari 2009 recht op 27 vakantiedagen 
per jaar. 

• De werknemer in voltijd arbeid vallend onder de overgangsregeling seniorendagen 
50 jaar en ouder heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar. 

• Andere bepalingen in de CAO’s voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie met 
betrekking tot het aantal vakantiedagen zijn verder niet van toepassing. 

 
Artikel 7 Ziekte & arbeidsongeschiktheid 
Bij ziekte zal gedurende de eerste 12 maanden 100% loonbetaling plaatsvinden tenzij de 
arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door opzet van de medewerker; de 
arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebrek waarover de medewerker bij het 
aangaan van de arbeidsovereenkomst, de onderneming opzettelijk valse inlichtingen heeft 
gegeven; de medewerker door zijn toedoen zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; de 
medewerker, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid 
weigert te verrichten. 
 
Gedurende de tweede 12 maanden zal 70% loondoorbetaling plaatsvinden. Als de 
arbeidsongeschikte werknemer die naar het oordeel van de werkgever en de bedrijfsarts 
optimaal meewerkt aan zijn herstel en reïntegratie, zal Alcatel-Lucent in het tweede 
ziektejaar een aanvulling op het wettelijke verplichte loon verstrekken tot 80%. Ook als de 
betrokken werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden meer heeft, zal een 
aanvulling tot 80% worden verstrekt. 
 
Indien de werknemer de werkzaamheden gedeeltelijk hervat of op therapiebasis verricht 
zal Alcatel-Lucent een aanvulling verstrekken tot 90% van het loon. 
De onderneming is niet verplicht tot doorbetaling van het inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid, indien de medewerker ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid een 
vordering tot schadevergoeding wegens loonderving tegen derden kan doen gelden. De 
onderneming zal de betalingen bij wijze van voorschot doen, indien de medewerker zijn 
vordering tot schadevergoeding wegens loonderving aan de onderneming overdraagt. Het 
voorschot zal dan met de uitgekeerde schadevergoeding worden verrekend. 
 
 
Artikel 8 De Wet inkomen bij Arbeidsongeschiktheid (WIA) 
De werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, komt op basis van de IVA 
condities in aanmerking voor een uitkering gebaseerd op 75% van het maximum dagloon. 
Indien men voldoet aan alle voorwaarden vult het Pensioenfonds van Alcatel-Lucent dit aan 
tot 75% van uw laatstverdiende loon. 
Voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte (35-80%) werknemer is de Wet Gedeeltelijke 
Arbeidsgeschikten (WGA) van toepassing. Indien er wordt voldaan aan de condities ter 
verkrijging van een uitkering WGA vult het Pensioenfonds van Alcatel-Lucent dit 



uitkeringsdeel aan zoals weergegeven in de tabel in artikel 10 lid 12b van het 
laatstverdiende loon voor het deel dat de arbeidsongeschiktheid geldt. 
Indien de werknemer minder dan 35% loonverlies heeft, blijft de werknemer in beginsel in 
dienst van Alcatel-Lucent met behoud van het volledige loon. 
Alcatel-Lucent zal zich bij voornoemde arbeidsongeschiktheid tot het uiterste inspannen 
om, conform bepalingen Wet Verbetering Poortwachter, betrokken werknemer zodanig te 
reïntegreren in het arbeidsproces dat de restverdiencapaciteit volledig wordt benut. Het 
kunnen aanbeiden van passend werk is bepalend. 
 
Artikel 9 Ziektekostenverzekering 
De werknemer ontvangt een bijdrage ten behoeve van de ziektekostenverzekering van €15,- 
bruto per maand ongeacht bij welke verzekeraar de werknemer de ziektekostenverzekering 
heeft afgesloten.  
 
Artikel 10 Pensioenregeling  
De onderneming heeft een ondernemingspensioenregeling. De uitvoering van de regeling 
wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van de stichting Alcatel-Lucent 
Pensioenfonds.  
 
1. De pensioenregeling betreft een fiscaal maximaal (voorwaardelijk geïndexeerd) 

middelloonregeling berekend over het vaste salaris plus vakantiegeld. De regeling 
heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. 

2. De rechten en verplichtingen van de deelnemers zijn vastgesteld in de statuten en 
het reglement van de stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds. 

3. Iedere deelnemer ontvangt bij toetreding een startbrief omtrent de 
pensioenovereenkomst; de omzetting is gebaseerd op het pensioengevend salaris 
op 31 december 2007. 

4. De medewerkers zijn verplicht deel te nemen aan de basisregeling van de stichting 
Alcatel-Lucent Pensioenfonds. Dit geldt niet voor medewerkers die hebben gekozen 
voor de overgangsregeling zoals neergelegd in de CAO Overgangsregelingen Alcatel-
Lucent en medewerkers die wegens gemoedsbezwaren zijn vrijgesteld van de 
verplichtingen ingevolge de sociale verzekeringswetten.  

5. Daarnaast bestaat een aanvullende vrijwillige regeling (reglement pensioensparen). 
Hiervoor kunnen vaste en variabele loonbestanddelen worden aangewend in 
zoverre daar fiscaal ruimte voor is, waarbij de premie geheel door de werknemer 
dient te worden voldaan. Tegen vastgestelde tarieven wordt ouderdomspensioen 
ingekocht in de ouderdomspensioenregeling. 

6. Voor alle medewerkers geldt een pensioenleeftijd van 65 jaar. De minimale 
pensioenleeftijd door vervroeging is vastgesteld op 59 jaar. Bij een eerdere 
ingangsdatum dan de leeftijd van 65 jaar van het ouderdomspensioen dient dit 6 
maanden voorafgaande aan de beoogde pensioneringsdatum door de medewerker 
aan de onderneming kenbaar te worden gemaakt. 

7. Het voormelde Pensioenfonds streeft volledige aanpassing (=indexatie) na van 
opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers. De indexatie is echter 
voorwaardelijk en wordt bepaald door het bestuur van de stichting Alcatel-Lucent 
Pensioenfonds en is afhankelijk van de financiële situatie van het Pensioenfonds. 
Voor wat betreft de indexatie van ingegane pensioenen en premievrije rechten 
wordt ook volledige indexatie nagestreefd. Ook deze indexatie is voorwaardelijk. 
Voor deze voorwaardelijke toeslag verlening is geen bestemmingsreserve gevormd. 

8. De door de medewerker aan voormeld Pensioenfonds verschuldigde bijdrage zal 
door de onderneming op het maandsalaris worden ingehouden en door haar worden 
afgedragen aan dit Pensioenfonds.  

9. De premieverdeling tussen werknemer en werkgever is 25%/75% van de 
kostendekkende premie, zoals deze berekend wordt voor de pensioenregeling. Voor 
de komende twee jaar is de werknemerspremie vastgesteld op 6,5% van de 
pensioengrondslag. 

10. De pensioenregeling zoals vastgelegd in het reglement van de stichting Alcatel-
Lucent Pensioenfonds vormt een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Tot 
wijziging van de pensioenregeling zal daarom niet worden overgegaan dan nadat 
hierover door de onderneming met de vakorganisaties overleg is gepleegd. 



11. De regeling bevat vanaf 1 januari 2008 eveneens de volgende voorzieningen: 
- Tijdelijke aanvulling nabestaandenpensioen (ANW hiaat) 
- WGA-hiaat pensioen 
- Pensioenvoortzetting bij Arbeidsongeschiktheid. 

12. a. Het jaarlijks WGA-hiaatpensioen is gelijk aan het product van het 
uitkeringspercentage en het verschil tussen het pensioensalaris en het wettelijk 
minimumloon op jaarbasis. Voor de vaststelling van het pensioen wordt uitgegaan 
van het pensioensalaris en het wettelijk minimumloon zoals dat gold bij aanvang 
van de ziekte waaruit de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Het pensioensalaris 
wordt maximaal in aanmerking genomen tot het loon op jaarbasis waarover de 
WGA-uitkering uit hoofde van de WIA wordt berekend. 

 
b. Het in 12a bedoelde uitkeringspercentage bedraagt bij een 

arbeidsongeschiktheid van: 
0-35% , 0%; 
35-45% , 28%; 
45-55% , 35%; 
55-65% , 42%; 
65-80% , 50,75%; 
80% of meer, 70%. 
 

c. Het jaarlijks WGA-hiaatpensioen gaat in op de datum waarop de 
vervolguitkering van de WGA-uitkering ingaat en wordt uitgekeerd zolang deze 
vervolguitkering voortduurt. 

 
d.  Bij herziening van het uitkeringspercentage als gevolg van een wijziging in de 

mate van arbeidsongeschiktheid, wordt het WGA-hiaatpensioen met ingang van 
de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de herziening 
plaatsvindt dienovereenkomstig aangepast. De deelnemer is verplicht het fonds 
onmiddellijk in kennis te stellen van elke herziening van het in dit lid bedoelde 
uitkeringspercentage. 

 
 

13. a. Degene die tijdens de deelneming arbeidsongeschikt is geworden, heeft ter 
zake van die arbeidsongeschiktheid recht op gehele of gedeeltelijke 
voortzetting van het deelnemerschap nadat zijn deelnemerschap gedurende 
ziekte of arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Het voortgezette deelnemerschap 
eindigt zodra en voor zover de deelnemer niet langer arbeidsongeschikt is, doch 
uiterlijk op de normale pensioendatum. Voortzetting vindt plaats op basis van 
het pensioenreglement zoals dat bij aanvang van de voortzetting luidt en zoals 
het nadien wordt gewijzigd dan wel vervangen. 

 
b. Gedurende de periode waarin de deelnemer recht heeft op loondoorbetaling 
bij ziekte ingevolge artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek of recht heeft op 
een uitkering ingevolge de Ziektewet, wordt de pensioenopbouw voortgezet op 
basis van de laatstelijk voorafgaand aan de ziekte vastgestelde 
pensioengrondslag. 
 
c. Gedurende de periode waarin de deelnemer aansluitend op de in 13b 
genoemde periode recht heeft op een uitkering ingevolge de WIA wordt de 
pensioenopbouw voortgezet zolang en voor zover de (gewezen) deelnemer 
arbeidsongeschikt is, op basis van de laatstelijk voor de ziekte vastgestelde 
pensioengrondslag. Voortzetting vindt plaats op basis van de arbeidsduur zoals 
die tussen de werkgever en de (gewezen) deelnemer was overeengekomen 
onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de ziekte als bedoeld in 13b. 
 
d. Indien en zodra de mate van arbeidsongeschiktheid wordt verlaagd, wijzigt 
de mate van voortzetting dienovereenkomstig. Indien en zodra de mate van 
arbeidsongeschiktheid wordt verhoogd, blijft de mate van voortzetting van de 
verzekeringen ongewijzigd. 



 
e. De premieverdeling tussen werknemer en werkgever bij pensioenopbouw bij 
arbeidsongeschiktheid is gelijk aan de basis middelloonregeling, nl. 25%/75%. 

 
14. Tijdens ouderschapsverlof is er een doorlopende pensioenopbouw alsof de 

medewerker geen ouderschapsverlof zou hebben opgenomen. De premie voor 
de werknemer blijft gebaseerd op het voltijd/deeltijdpercentage van voor de 
ouderschapsopname. 

 
 
Artikel 11 Overheidsmaatregelen 
Indien de overheid wettelijke maatregelen treft, zoals met betrekking tot de loonvorming, 
de sociale verzekeringswetten of de arbeidsduur die de tussen partijen overeengekomen 
afspraken raken, dan eindigen per de datum dat dergelijke maatregelen in werking treden 
de desbetreffende bepalingen uit deze overeenkomst. Partijen zullen dan zo spoedig 
mogelijk ter zake overleg plegen en vaststellen welke bepalingen dan zullen gelden. Indien 
nodig zullen partijen tussentijds tijdelijke voorzieningen treffen totdat overeenstemming is 
bereikt over de nieuwe bepalingen. 
 
Overeengekomen op …..  
 
Namens Alcatel-Lucent Nederland B.V.:   Namens de vakorganisaties: 
 
 
 
J. Koenhein      G.J.A. van Hees 
       FNV Bondgenoten 
 
 
 

E. Clason 
VHP Metalektro 
 
 
 
N.G.R. Maathuis 
VHP Lucent 
 
 
 
N. Bogaard 
CNV Bedrijvenbond 
 
 
 
W. van Lidth de Jeude 
De Unie 



 
Addendum 

 
 
 
Dit addendum behoort bij de collectieve arbeidsovereenkomst die met ingang van 1 januari 
2005 tussen Alcatel Telecom Nederland BV enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV 
Bedrijvenbond en VHP Metalektro anderzijds, is gesloten en dient als onlosmakelijk 
verbonden deel van deze overeenkomst te worden beschouwd. 
 
Partijen verklaren hierbij de inhoud van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst te 
wijzigen ten gevolge van de fusie tussen Alcatel Telecom Nederland BV en Lucent 
Technologies Nederland BV en vanwege de Collectieve Arbeidsovereenkomst die bij het 
gefuseerde bedrijf Alcatel-Lucent Nederland BV is afgesloten met ingangsdatum 1 januari 
2008.  
 
Artikel 2 
De datum 31 december 2008 zoals genoemd in artikel 4 van bovengenoemde CAO wordt 
gewijzigd in de datum 31 december 2007. 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend op 10 december 2007 te Rijswijk: 
 
 
 Alcatel-Lucent Nederland B.V. 
 
 
J. Koenhein 
Human Resource Leader Nederland 
 
 
 
CNV Bedrijvenbond  FNV Bondgenoten  VHP Metalektro 
 
 
 
N. Bogaard   G.J.A. van Hees  Mevrouw E.V. Clason 



 


