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De ondergetekenden: 

1. Lucent Technologies Nederland B.V., gevestigd te Hilversum, ten deze optredende voor zich en 
voor:

2. Lucent Technologies EMEA B.V., gevestigd te Hilversum,

en:

3. Vereniging van Hoger Personeel Lucent Technologies, gevestigd te Hilversum; 

4. FNV-Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; 

5. De Unie, gevestigd te Houten; 

verklaren de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst te hebben gesloten. 
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Artikel 1 
Definities

In deze CAO wordt verstaan onder: 
 - de onderneming: elk der partijen hiervoor genoemd onder 1 en 2, gevestigd te Hilversum  
 - de organisaties: elk der partijen hiervoor genoemd onder 3 tot en met 5 

- de medewerker: ieder in dienst van de onderneming en ingedeeld in één van de indelingsgroepen 
A2 t/m C  met uitzondering van door de onderneming, na overleg met de organisaties aan te 
wijzen leidinggevende functionarissen 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERPLICHTINGEN 

Artikel 2 
De onderneming 

1. De onderneming zal geen medewerkers in dienst hebben onder voorwaarden die ongunstiger zijn 
dan bepaald in deze overeenkomst. Zij mag echter in een voor medewerkers gunstige zin afwijken 
van deze arbeidsvoorwaarden. Wanneer deze afwijking groepen medewerkers betreft, zal de 
onderneming hiertoe niet overgaan dan na overleg met de organisaties. 

2. Elke medewerker ontvangt een exemplaar van deze overeenkomst en van de daarvan deel 
uitmakende bijlagen. 

3. De onderneming zal ten aanzien van gegevens die de persoonlijke levenssfeer van de medewerker 
raken, maatregelen treffen teneinde die persoonlijke levenssfeer van de medewerker te beschermen. 

Artikel 3
De organisaties 

1. De organisaties zullen bevorderen dat haar leden de bepalingen van deze overeenkomst te goeder 
trouw naleven. 

Artikel 4 
Wederzijdse verplichtingen 

1. Partijen zullen deze overeenkomst te goeder trouw naleven en handhaven. 

2. Partijen zullen tijdens de duur van deze overeenkomst op geen enkele wijze actie voeren, die ten 
doel heeft wijziging te brengen in de bij deze overeenkomst geregelde arbeidsvoorwaarden. 

3. Indien een der partijen tijdens de duur van deze overeenkomst door bijzondere omstandigheden 
wijziging van de overeenkomst noodzakelijk acht, zal zij dit aan de andere partijen schriftelijk 
mededelen. Partijen zullen hierover onverwijld onderhandelingen openen en deze voeren in een 
geest van samenwerking en vertrouwen. 

Artikel 5 
De medewerker 

1. De medewerker zal zich gedragen naar het bepaalde in deze overeenkomst en naar de door of 
namens de onderneming gegeven aanwijzingen. Tot deze aanwijzingen behoren ook de Algemene 
Gedragsregels die door de onderneming na overleg met de Ondernemingsraad worden vastgesteld. 

2. De medewerker zal de belangen van de onderneming naar beste weten en kunnen behartigen, ook 
wanneer daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is gegeven. De medewerker zal voldoen aan redelijke 
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opdrachten, ook wanneer deze betrekking hebben op het vervullen van werkzaamheden die niet 
behoren tot het gebruikelijke werk. 

HOOFDSTUK 2: WERKGELEGENHEID 

Artikel 6 
Werkgelegenheid

1. In het kader van een evenwichtige behartiging van de belangen van alle bij haar betrokkenen, 
streeft de onderneming naar een maximaal zinvolle werkgelegenheid. In dit verband is haar beleid 
gericht op een zo groot mogelijke continuïteit van de arbeidsverhouding met haar medewerkers, 
alhoewel daaromtrent geen garanties kunnen worden gegeven. 

2. Teneinde dit zo goed mogelijk te kunnen realiseren zal de onderneming: 
 a. in vacatures bij voorkeur voorzien uit reeds in dienst zijnde medewerkers. Hierbij zal de 

onderneming zoveel mogelijk rekening houden met de toekomstmogelijkheden en de privé-
omstandigheden van de medewerker; 

 b. om de medewerkers in staat te stellen een passende functie binnen de onderneming te blijven 
vervullen en in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing in vacatures, de medewerkers de 
gelegenheid geven hun kennis en bekwaamheden te ontwikkelen, alsmede deze aan te passen 
aan technische en andere ontwikkelingen. De onderneming erkent het recht op opleiding 
teneinde dit te bereiken en zal de medewerkers daartoe medewerking verlenen voor deelname 
aan interne en externe opleidingsactiviteiten die al naar gelang de aard van deze activiteiten en 
de omstandigheden die daartoe hebben geleid na of onder werktijd plaatshebben; 

 c. een verzoek van de medewerker om in deeltijd te werken in beginsel positief benaderen. De 
onderneming zal desgevraagd schriftelijk toelichten waarom voor de betrokken functie het 
werken in deeltijd niet mogelijk is. Werken in deeltijd mag een promotie naar een hogere 
indelingsgroep niet in de weg staan. 

3. De onderneming zal tijdens de duur van deze overeenkomst niet overgaan tot collectief ontslag van 
medewerkers die op het moment van afsluiting ervan in dienst zijn, respectievelijk tijdens de duur 
ervan in dienst treden, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken. In dat geval zal zij 
hiertoe niet besluiten dan na diepgaand en indringend overleg met de organisaties en de 
ondernemingsraad. In dit overleg zal met name aandacht worden besteed aan eerder genoemde 
omstandigheden.

4. De onderneming zal bij het duurzaam of tijdelijk verminderen of vervallen van werkzaamheden 
zoveel mogelijk trachten vervangende werkgelegenheid aan te bieden. Indien hierbij detachering, 
plaatsing in een andere functie en/of overplaatsing naar een andere afdeling, vestigingsplaats of 
gelieerde vennootschap van de onderneming noodzakelijk is, zal de medewerker hieraan 
redelijkerwijs zijn medewerking verlenen. De onderneming en de organisaties erkennen dat deze 
medewerking mede van groot belang is teneinde het in lid 3 gestelde met betrekking tot collectief 
ontslag te kunnen realiseren (zie ook bijlage ‘Herplaatsing medewerkers in geval van reorganisatie’). 

5. Van alle extern te vervullen vacatures zal melding worden gedaan aan het betreffende Centrum voor 
Werk en Inkomen. Hierbij zal tevens worden aangegeven in hoeverre deze vacatures kunnen 
worden vervuld door jeugdige of minder valide medewerkers en in hoeverre deeltijdarbeid mogelijk 
is.

6. De onderneming zal slechts gebruik maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten indien de 
normale vervulling van vacatures niet of niet binnen de gewenste termijn kan worden gerealiseerd of 
indien de te vervullen werkzaamheden van tijdelijke aard zijn. De onderneming zal de ter zake 
geldende wettelijke voorschriften in acht nemen. 
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 Wanneer in een bepaald bedrijfsonderdeel in meer omvangrijke mate gebruik gemaakt moet worden 
van ter beschikking gestelde krachten, zal de onderneming niet hiertoe besluiten dan nadat zij de 
ondernemingsraad in de gelegenheid heeft gesteld hieromtrent advies uit te brengen. 

7. Ondanks het streven naar continuïteit van de arbeidsverhouding kan het onvermijdelijk zijn dat 
arbeidsplaatsen vervallen. Indien de onderneming zich hierbij echter genoodzaakt ziet over te gaan 
tot collectief ontslag, geldt het in lid 3 gestelde. 

Artikel 7 
Employability en opleiden 

1. Het huidig en toekomstig functioneren van de medewerker en de organisatie zijn nauw met elkaar 
verbonden. Employability en opleiden zijn belangrijke middelen om dit functioneren te 
bevorderen. Employability en opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de 
onderneming als de medewerker. 

2. De belangen van de onderneming vinden hun neerslag in het beleid ten aanzien van employability 
gericht op het huidig en toekomstig functioneren van zowel organisatorische eenheden als 
individuele medewerkers. 

 Functioneringsgesprekken kunnen leiden tot afspraken in het kader van de employability 
(waaronder opleidingsplannen) gericht op de individuele loopbaan op kortere of langere termijn. 

3. Iedere medewerker wordt de mogelijkheid geboden om in samenspraak met zijn manager, op 
jaarbasis 40 uur opleiding in te plannen. De onderneming zal hierbij bijzondere aandacht besteden 
aan oudere medewerkers. 

4. De onderneming is als werkgever verantwoordelijk voor de in dit artikel omschreven 
opleidingsinspanning. De onderneming zal zodanige condities creëren dat medewerkers ook 
daadwerkelijk de noodzakelijke opleidingen kunnen volgen. De gemaakte opleidingsafspraken 
tussen de medewerker en de manager worden schriftelijk vastgelegd. 

5. De medewerker zal de hierboven omschreven verantwoordelijkheid moeten nemen, om het 
functioneren te bevorderen en aldus de inzetbaarheid en daarmee de arbeidsplaats nu en in de 
toekomst zoveel mogelijk zeker te stellen. 

6. De gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van opleiden brengt met zich mee dat zowel 
de onderneming als de medewerker een bijdrage leveren in termen van inspanning, kosten en 
tijd. De kosten van het volgen van een opleiding komen, afgezien van afspraken in een 
opleidingskostenovereenkomst, ten laste van de onderneming. 

7. De onderneming zal een percentage van de loonsom ter beschikking stellen aan medewerkers die 
ondersteuning willen in het kader van hun loopbaanontwikkeling (bijvoorbeeld een 
loopbaanadvies, eventueel door een in samenspraak met de onderneming te bepalen extern 
adviseur).

 Voorts zal de onderneming een voor alle medewerkers toegankelijke vacaturebank instellen en 
een systeem ontwikkelen waarin vraag en aanbod worden samengebracht. 

Artikel 8 
Overleg over werkgelegenheid 

1. De onderneming zal de organisaties in het centraal overleg periodiek informeren omtrent de 
algemene gang van zaken in haar bedrijf. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan 
ontwikkelingen met betrekking tot de economische situatie, investeringen, werkgelegenheid en het 
Human Resources beleid. 

2. Indien de onderneming overweegt te besluiten tot: 
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 - investeringen die tot belangrijke inkrimping, uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden van 
een bedrijfsonderdeel leiden; 

 - sluiting en/of ingrijpende wijziging van de personeelbezetting van een  
bedrijfsonderdeel;

 - een fusie, als bedoeld in het SER-besluit fusiegedragsregels 2000, zal zij bij het nemen van haar 
beslissing de sociale consequenties betrekken. 

3. In verband daarmee zal de onderneming zo vroegtijdig als de eventueel noodzakelijke 
geheimhouding dit mogelijk maakt, de organisaties, de ondernemingsraad en de medewerkers 
inlichten over de overwogen maatregelen. 

4. Aansluitend hierop zal de onderneming de overwogen maatregelen en daaruit eventueel voor de 
medewerkers of een aantal medewerkers voortvloeiende gevolgen bespreken met de organisaties en 
de ondernemingsraad 

5. Indien de onder 4 genoemde gevolgen voor de medewerkers of een aantal medewerkers zijn te 
verwachten, zal de onderneming in overleg met de organisaties een sociaal plan opstellen, waarin 
wordt aangegeven met welke belangen in het bijzonder rekening dient te worden gehouden en 
welke voorzieningen in dit verband kunnen worden getroffen. 

6. De financiële regelingen van een sociaal plan, komen ten laste van de onderneming voor zover 
daarin niet wordt voorzien door een wettelijke regeling. 

Artikel 9 
Werkomstandigheden

1. De onderneming streeft naar goede en veilige werkomstandigheden, alsmede naar een zodanige 
organisatie van de arbeid dat de medewerker gaven en bekwaamheden zo goed mogelijk kan 
benutten en ontwikkelen en waarbij ieder in zijn functie in staat wordt gesteld 
verantwoordelijkheden te dragen. 

2. De onderneming zal bij voortduring haar beste zorg wijden aan de werkomstandigheden door onder 
meer:

 - het treffen van daarop gerichte maatregelen voor haar medewerkers;
 - het geven van voorlichting aan en het plegen van overleg met de ondernemingsraad inzake de 

veiligheid;
 - het geven van informatie en instructies aan medewerkers over gevaren bij het werk, de daarmee 

verband houdende veiligheidsregels en de door hen te nemen maatregelen bij storingen en 
onregelmatigheden;

 - het waar nodig ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

3. De medewerker zal de eigen veiligheid en die van de overige medewerkers naar vermogen in acht 
nemen door: 

 - zich op de hoogte te stellen van de voorschriften, de opgestelde veiligheidsregels in acht te 
nemen en de gegeven instructies op te volgen; 

 - op elk overlegniveau een bijdrage te leveren aan de instandhouding en zo mogelijk verbetering 
van de veiligheid; 

 - het melden van bestaande gevaren aan de bedrijfsleiding; 
 - de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. 

4. De onderneming zal zorgen voor een doelmatige uitrusting en organisatie van de in haar bedrijf 
werkzame diensten ten behoeve van de hulpverlening aan individuele medewerkers. 
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HOOFDSTUK 3: DIENSTVERBAND 

Artikel 10 
Aanvang en duur van het dienstverband 

1. Bij de aanvang van het dienstverband gaan de onderneming en de medewerker een individuele 
schriftelijke arbeidsovereenkomst aan, waarbij wordt overeengekomen dat deze en volgende 
collectieve arbeidsovereenkomsten op de medewerker van toepassing zullen zijn. 

2. Het dienstverband wordt, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst anders is 
overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3. In de individuele arbeidsovereenkomst worden de datum van indiensttreding, de functie, de plaats 
waar de medewerker zijn werkzaamheden aanvangt, de indelingsgroep en ‘job title’ en het 
aanvangsalaris van de medewerker aangegeven. Voorts kan de individuele arbeidsovereenkomst 
bepalingen bevatten met betrekking tot: 

 - de uitoefening van een bedrijf en het verrichten van werkzaamheden voor derden door de 
medewerker;

 - de geheimhouding omtrent bedrijfsaangelegenheden; 
 - publicaties; 
 - auteursrechten; 
 - octrooien; 
 - een concurrentiebeding. 

4. Nadere afspraken met individuele medewerkers worden als regel schriftelijk bevestigd. Bij de 
aanvang van het dienstverband kan schriftelijk een proeftijd van ten hoogste twee maanden 
worden overeengekomen. 

Artikel 11 
Opzegging van het dienstverband 

1. Het dienstverband kan door de onderneming of de medewerker worden opgezegd. De 
opzegtermijn begint na de opzegging, op de eerste dag van de volgende maand. De onderneming 
zal een opzegging onverwijld schriftelijk bevestigen met opgave van redenen. 

2. De opzegtermijn bedraagt zowel voor de medewerker als de onderneming 2 maanden. 

31. Voor medewerkers die op 1 januari 1999 in dienst bij de onderneming waren en op genoemde 
datum tevens 45 jaar of ouder waren, bedraagt de opzegtermijn die de onderneming ten opzicht 
van de medewerker in acht zal nemen zoveel weken als het dienstverband gehele jaren 
ononderbroken heeft geduurd sinds de medewerker 21 jaar werd, met een maximum van 13 
weken. Deze termijn wordt verlengd met 1 week voor elk jaar dat het dienstverband 
ononderbroken heeft geduurd sinds de medewerker 45 jaar werd. De verlenging bedraagt 
maximaal 13 weken. De opzegtermijn bedraagt voor deze medewerkers minimaal 3 maanden en 
kan in totaal maximaal 26 weken bedragen. 

4. Voor de berekening van de duur van het dienstverband wordt het aansluitend dienstverband bij 
gelieerde ondernemingen meegeteld.

                     
1 Als peildatum voor het vaststellen van de duur van de opzegtermijn volgens ‘de oude’ systematiek, zoals 

bepaald in artikel XXI van het overgangsrecht van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid geldt 1 januari 1999. 
Deze fixatie van de datum heeft tot gevolg dat de duur van de opzegtermijn voor de betrokken medewerker 
na 1 januari 1999 volgens de ‘oude systematiek’ niet meer wijzigt. Vanaf het moment dat de duur van de 
opzegtermijn voor de medewerker ingevolge lid 2 langer is dan de opzegtermijn ingevolge lid 3, geldt lid 2. 
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5. De dienstbetrekking eindigt zonder dat daartoe enige opzegging is vereist, van rechtswege: 
 - bij het verstrijken van de tijd waarvoor de dienstbetrekking voor bepaalde tijd is aangegaan; 
 - bij het verstrijken van de tijd waarvoor de dienstbetrekking voor bepaalde tijd al dan niet 

stilzwijgend is voortgezet, voor zover de termijn van de voortzetting een totaal van 1 jaar niet te 
boven gaat (het gestelde in artikel 7:668 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing 
op de beëindiging van de aldus voortgezette dienstbetrekking); 

 - voor deelnemers van de stichting Lucent Technologies Pensioenfonds bij het bereiken van de 
pensioenleeftijd van 65 jaar, als aangegeven in artikel 41 lid 3 van deze overeenkomst. 

6. De onderneming zal de dienstbetrekking niet opzeggen gedurende de tijd dat de medewerker 
ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid ten minste 
twee jaren heeft geduurd of een aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming als 
bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 door de Regionaal 
Directeur van het CWI is ontvangen. 

 Deze verplichting geldt niet tijdens de proeftijd. 

HOOFDSTUK 4: ARBEIDSDUUR 

Artikel 12 
Begrippen

1. Bruto standaard arbeidsduur: het aantal dagen in een kalenderjaar, verminderd met het aantal 
zaterdagen en zondagen van dat jaar, uitgedrukt in uren.

2. Voor de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde dagen geldt dat elke dag wordt gerekend 
voor 8 uur. De werkweek omvat 40 uur. 

3. Overuren zijn uren die langer dan een eenmaal vastgesteld rooster worden gewerkt, voor zover deze 
de acht uur per dienst te boven gaan. Van overwerk is sprake indien dit in opdracht van het 
management wordt verricht. 

4. Ploegendienstrooster: dienstrooster waarin wezenlijk van elkaar onderscheiden diensten voorkomen, 
waarbij tenminste eenmaal per vier weken door medewerkers in verschillende diensten wordt 
gewerkt. Wezenlijk van elkaar onderscheiden diensten betekent dat er tenminste 12 uren liggen 
tussen het begintijdstip van de eerste dienst en het eindtijdstip van de laatste dienst. 

Artikel 13 
Werktijden

1. De werktijden worden nader geregeld in (ploegen)dienstroosters. Hierbij geldt: 
 - de werktijden in een dagdienstrooster liggen van maandag t/m vrijdag in beginsel tussen 06.00 

en 19.00 uur; 
 - een (ploegen)dienstrooster bevat in beginsel ten hoogste per dienst 9,5 uren en per 4 weken 190 

uren en per 13 weken 552½ uren; 
 - de werktijd in een (ploegen)dienstrooster bedraagt tenminste een halve dienst; 
 - een dienst bedraagt ten minste 6 uren. 
 Zaken met betrekking tot arbeids- en rusttijden die niet worden geregeld in deze CAO, vallen onder 

de standaardregeling van de Arbeidstijdenwet. Afwijkingen hierop, alsmede afwijkingen van de 
hiervoor genoemde punten zullen alleen plaatsvinden in overleg met de Ondernemingsraad. 
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Artikel 14 
De vaststelling van (ploegen)dienstroosters 

1. De onderneming stelt het voor medewerkers geldende rooster vast. 

2. Voor de vaststelling of wijziging van het rooster voor alle of een groep van de betrokken 
medewerkers behoeft de onderneming de instemming van de ondernemingsraad. Het bepaalde in 
artikel 27 lid 3, 4 en 5 van de Wet op de Ondernemingsraden is van toepassing. 

3. Het verrichten van arbeid op andere uren dan genoemd in lid 1 van dit artikel is, indien naar het 
oordeel van de onderneming haar belang dit vereist, verplicht. 

4. Indien economische en/of bedrijfstechnische omstandigheden naar het oordeel van de onderneming 
het treffen van een regeling voor werktijdverkorting, gepaard gaande met een overeenkomstige 
inkomensverlaging in haar bedrijf noodzakelijk maken, zal hiertoe niet worden overgegaan dan 
binnen het kader van de wettelijke voorschriften en nadat hieromtrent met de organisaties overleg is 
gepleegd.

5. Er zal alleen worden gewerkt op overuren, indien het belang van de onderneming dit eist en aan de 
wettelijke voorschriften is voldaan. In dit geval is de medewerker verplicht op overuren te werken. 
Deze verplichting geldt niet voor medewerkers van 50 jaar of ouder. De onderneming zal naar 
vermogen rekening houden met de persoonlijke belangen van de medewerker. 

6. Wanneer in een bepaald bedrijfsonderdeel werken op overuren in meer belangrijke omvang - hetzij 
naar het aantal daarbij betrokken medewerkers, hetzij naar de te verwachten tijdsduur - 
noodzakelijk is, zal de onderneming hieromtrent overleg plegen met de ondernemingsraad. 

7. Medewerkers van 55 jaar of ouder die thans niet in ploegendienst werkzaam zijn, zullen niet 
verplicht worden om werkzaamheden in ploegendienst te verrichten. 

Artikel 15 
Zondagen, algemeen erkende christelijke feestdagen en de nationale feestdag 

1. Op zondagen, algemeen erkende christelijke feestdagen (Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, 
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag) en de nationale feestdag (30 
april) zal niet worden gewerkt, tenzij wegens bedrijfstechnische of bedrijfseconomische redenen of 
wegens redenen van algemeen belang wel moet worden gewerkt. 

2. De onderneming zal ernstig rekening houden met de op de levensbeschouwing van de medewerker 
gegronde bezwaren tegen het verrichten van werkzaamheden op zondagen en op algemeen erkende 
christelijke feestdagen. 

Artikel 16 
Niet betaald verzuim 

1. De onderneming is generlei betaling verschuldigd over de tijd gedurende welke de medewerker de 
bedongen werkzaamheden niet heeft verricht. 

2. De medewerker behoudt evenmin zijn aanspraak op betaling in de gevallen bedoeld in artikelen 
7:629 en 7:628 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover in de artikelen inzake ‘Betaald verzuim’, 
‘Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid’ en ‘Verzuim ten behoeve van de organisaties’ van deze 
overeenkomst niet anders is bepaald. 

3. De medewerker behoeft voor verzuim anders dan in geval van arbeidsongeschiktheid de 
toestemming van de onderneming. 
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4. De medewerker kan indien het werk dit naar het oordeel van de onderneming toelaat, per 
kalenderjaar ten hoogste 10 dagen niet betaald verzuim opnemen. Vrouwelijke (en alleenstaande 
mannelijke) medewerkers met een zorgplicht kunnen indien het werk dit naar het oordeel van de 
onderneming toelaat, per kalenderjaar ten hoogste twintig dagen extra niet betaald verzuim 
opnemen. De verschillende verlofsoorten zijn nader uitgewerkt in de betreffende 
arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 17 
Betaald verzuim 

1. Wanneer de medewerker daarbij anders niet aanwezig kan zijn, wordt voor het deelnemen aan of 
bijwonen van de navolgende gebeurtenissen, gedurende de daarbij vermelde tijd verzuim met 
behoud van betaling toegestaan: 

 - overlijden van echtgeno(o)t(e) of partner2, een kind, ouder3, grootouder, broer, zuster, 
schoondochter of schoonzoon van de medewerker: de noodzakelijk te verzuimen tijd, doch ten 
hoogste 1 werkdag; 

 - overlijden van de echtgeno(o)t(e) of partner, een inwonend kind of inwonende ouder van de 
medewerker: de werkdagen liggende tussen overlijden en begrafenis of crematie; 

 - begrafenis of crematie van de echtgeno(o)t(e) of partner, een kind, ouder, grootouder, broer, 
zuster, zwager, schoonzuster, schoonzoon, schoondochter of kleinkind van de medewerker: 1 
werkdag;

 - huldiging van de medewerker in verband met zijn 25- of 40-jarig dienstjubileum: één werkdag; 
 - dienstjubileum (25- en 40-jarig): één werkweek. Deze werkweek mag naar keuze van de 

medewerker opgenomen worden in het jaar van de officiële viering of in het daaropvolgende 
kalenderjaar. Uitbetaling van deze week is mogelijk in overleg met de onderneming; 

 - in de periode van zes maanden voorafgaand aan de beoogde pensioneringsdatum, vastgesteld 
conform artikel 41 lid 3 van deze CAO, voor het volgen van een cursus ter voorbereiding op de 
pensionering, maximaal vijf werkdagen. 

2. Voor zover het bezoek aan huisarts, tandarts, vroedvrouw, specialist en fysiotherapeut niet in eigen 
tijd kan geschieden en verschuiving van werktijd evenmin mogelijk is, vindt tijdens de voor het 
bezoek noodzakelijk te verzuimen tijd doorbetaling van het loon plaats. 

3. Ook voor andere gebeurtenissen en gedurende langere tijd dan onder lid 1 van dit artikel vermeld, 
kan de medewerker met behoud van betaling verzuim worden toegestaan, wanneer bijzondere 
omstandigheden dit naar de mening van de onderneming rechtvaardigen. 

                     
2 Onder partner wordt verstaan degene met wie de medewerker samenleeft en een gemeenschappelijke 

huishouding voert indien van de samenleving en de gemeenschappelijke huishouding blijkt uit een notariële 
akte, dan wel indien er sprake is van een geregistreerd partnerschap. 

3 Waar in het bovenstaande sprake is van ouders respectievelijk grootouders, worden daaronder tevens verstaan 
ouders respectievelijk grootouders van de echtgeno(o)t(e) of partner. 
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Artikel 18
Vakantie

1. Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. Medewerkers die op de eerste werkdag van het 
kalenderjaar in dienst zijn hebben, behoudens het bepaalde in lid 2, 3 en 4 voor dat jaar recht op25 
vakantiedagen.

Vakantiedagen worden door de onderneming in overleg met de medewerker vastgesteld. De 
onderneming kan per kalenderjaar maximaal 5 vakantiedagen aanwijzen als collectieve 
vakantiedagen (de zogenaamde brugdagen). Deze worden door de onderneming vastgesteld na 
overleg met de Ondernemingsraad. 

2. Medewerkers die in de loop van het kalenderjaar in dienst treden, hebben voor dat jaar recht op 
een evenredig deel van het vakantieniveau. Voor de medewerkers die in de loop van een maand 
in dienst treden, telt deze maand mee voor de berekening van het evenredige deel van het 
vakantieniveau.

 Medewerkers die bij indiensttreding aantonen dat zij op grond van nog niet genoten vakantie bij 
hun vorige werkgever aanspraken hebben op niet betaald verzuim, zullen in staat worden gesteld 
deze tijd op te nemen in de loop van het kalenderjaar waarin zij in dienst treden. Op dit niet 
betaalde verzuim zijn de overige bepalingen van de vakantieregeling van toepassing. 

3. Medewerkers die in de loop van het kalenderjaar de dienst verlaten, hebben voor dat jaar recht 
op een evenredig deel van het vakantieniveau. 

 Voor medewerkers die voor het einde van een maand de dienst verlaten, telt deze maand niet 
mee voor de berekening van het evenredige deel van de vakantie. Teveel genoten individuele 
vakantie zal met de laatste betaling worden verrekend. 

4. Er bestaat geen aanspraak op vakantie over de periode waarin wegens het niet verrichten van de 
bedongen arbeid geen aanspraak op salaris bestaat. 

 De medewerker heeft echter aanspraak op vakantie in de gevallen en over de tijdvakken als 
bedoeld in artikel 7:635 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede bij niet betaald verzuim als bedoeld 
in lid 2, sub b en bij door de onderneming toegestaan verzuim als bedoeld in artikel ‘Verzuim ten 
behoeve van de organisaties’ van deze overeenkomst. 

 In geval van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid behoudt de medewerker zijn 
aanspraak over ten hoogste de laatste zes maanden van zijn periode van arbeidsongeschiktheid. 

 Het bepaalde in lid 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing bij einde, respectievelijk aanvang 
van de periode waarin op grond van lid 4, geen aanspraak op vakantie bestaat. 

5. Vakantiedagen waarop de medewerker arbeidsongeschikt is, respectievelijk betrokken wordt bij 
gebeurtenissen als genoemd in het artikel inzake ‘Betaald verzuim’ van deze overeenkomst, 
worden niet beschouwd als genoten, mits een en ander op de voorgeschreven wijze is gemeld. 

6. Vakantiedagen zullen bij voortduren van de dienstbetrekking nimmer worden vervangen door een 
uitbetaling in geld. 

 Het toegekende vakantieniveau dient in het betreffende kalenderjaar te worden opgenomen. 
Overschrijving van het vakantieniveau naar een volgend kalenderjaar is toegestaan tot ten hoogste 5 
dagen. Kan de vakantie niet worden genoten wegens arbeidsongeschiktheid van de medewerker dan 
zal de opneming geschieden in het kalenderjaar waarin het werk wordt hervat.

 Over genoten vakantiedagen wordt het salaris aan de medewerkers doorbetaald. 

7. Ten aanzien van het opnemen van vakantie worden met inachtneming van het hieronder 
bepaalde inzake collectieve vakantieperioden, door de onderneming intern nadere regels gesteld. 
Over het opnemen van individuele vakantie moet tijdig overleg worden gepleegd met de 
manager.

 Wanneer naar het oordeel van de onderneming het belang van de onderneming zulks eist, kan de 
onderneming na overleg met de medewerker een door haar vastgestelde vakantie wijzigen. De 
schade welke de medewerker door deze wijziging lijdt, wordt door de onderneming vergoed. 
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 De onderneming behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor de vaststelling van 
collectieve vakantieperioden. Artikel 27, lid 3, 4 en 5 van de Wet op de Ondernemingsraden is van 
toepassing. De onderneming kan ten hoogste vijftien dagen voor aaneengesloten 
vakantieperioden aanwijzen. De aanwijzing zal in beginsel voor 1 januari van het kalenderjaar 
geschieden.

8. Voor de (ploegen)medewerker die werkzaam is in dienstroosters met een werktijd die met 
inachtneming van het gestelde in het artikel inzake ‘Werktijden’ afwijkt van 8 uur per dienst, 
wordt de hoogte van het vakantieniveau vastgesteld in uren. 

 Bij vakantie wordt het feitelijk aantal uren volgens het dienstrooster in mindering gebracht op het 
vakantieniveau.

Artikel 19 
Flexdagen

1. Medewerkers die op de eerste werkdag van het kalenderjaar in dienst zijn hebben, behoudens het 
bepaalde in lid 3 en 4 voor dat jaar met ingang van 1 januari 2006 recht op 13 flexdagen. Met 
ingang van 1 januari 2007 bedraagt het aantal flexdagen 12. De zeggenschap over deze dagen ligt 
voor 50% bij de medewerker. Na overleg met de manager bepaalt de medewerker of hij de 
flexdagen (geheel of gedeeltelijk) opneemt, aanwendt voor de levensloopregeling of laat uitbetalen. 
Indien de medewerker meer dan 7 flexdagen wil opnemen in tijd, dan dient daartoe de instemming 
van de supervisor te worden verkregen. De dagen worden geacht in hetzelfde kalenderjaar te zijn 
opgenomen.
Eventuele uitbetaling vindt plaats met de salarisbetaling over de maand februari. 

 Naast de flexdagen, met inachtneming van het in het eerste lid gestelde, kan de medewerker een 
aantal dagen onbetaald verzuim opnemen; zie hiervoor artikel 16, lid 4 van deze overeenkomst. 

 Jaarlijks - in januari - wordt de balans opgemaakt over het voorafgaande kalenderjaar. Indien de 
medewerker kiest voor uitbetalen, en/of voor een of meer van de aanwendingsmogelijkheden zoals 
in dit artikel, lid 9, genoemd, dan bedraagt de tegenwaarde van een flexdag 0,414% van het feitelijk 
in het voorafgaande jaar verdiende basissalaris (twaalf keer het maandsalaris; in het genoemde 
percentage is rekening gehouden met de vakantiegelduitkering). 

2. Medewerkers die in de loop van het kalenderjaar in dienst treden, hebben voor dat jaar recht op 
een evenredig deel van het aantal flexdagen. Voor de medewerkers die in de loop van een maand 
in dienst treden, telt deze maand mee voor de berekening van het evenredige deel van het aantal 
flexdagen.

3. Medewerkers die in de loop van het kalenderjaar de dienst verlaten, hebben voor dat jaar recht 
op een evenredig deel van het aantal flexdagen. Voor medewerkers die voor het einde van een 
maand de dienst verlaten, telt deze maand niet mee voor de berekening van het evenredige deel 
van het aantal flexdagen. Teveel genoten flexdagen zullen met de laatste betaling worden 
verrekend.

4. Er bestaat geen aanspraak op flexdagen over de periode waarin wegens het niet verrichten van 
de bedongen arbeid geen aanspraak op salaris bestaat. 

 De medewerker heeft echter aanspraak op flexdagen in de gevallen en over de tijdvakken als 
bedoeld in artikel 7:635 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede bij niet betaald verzuim als bedoeld 
in lid 2, sub b en bij door de onderneming toegestaan verzuim als bedoeld in artikel ‘Verzuim ten 
behoeve van de organisaties’ van deze overeenkomst. 

 In geval van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid behoudt de medewerker zijn 
aanspraak over ten hoogste de laatste zes maanden van zijn periode van arbeidsongeschiktheid. 

 Het bepaalde in lid 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing bij einde, respectievelijk aanvang 
van de periode waarin op grond van lid 4, geen aanspraak op flexdagen bestaat. 
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5. Flexdagen waarop de medewerker arbeidsongeschikt is, respectievelijk betrokken wordt bij 
gebeurtenissen als genoemd in het artikel inzake ‘Betaald verzuim’ van deze overeenkomst, 
worden niet beschouwd als genoten, mits een en ander op de voorgeschreven wijze is gemeld. 

6. Over genoten flexdagen wordt het salaris aan de medewerkers doorbetaald. 

7. Voor de (ploegen)medewerker die werkzaam is in dienstroosters met een werktijd die met 
inachtneming van het gestelde in het artikel inzake ‘Werktijden’ afwijkt van 8 uur per dienst, 
wordt de hoogte van het aantal flexdagen vastgesteld in uren. 

 Bij opname van flexdagen wordt het feitelijk aantal uren volgens het dienstrooster in mindering 
gebracht op het saldo flexdagen. 

8. Van medewerkers die zich in het kalenderjaarjaar vijf of meer keer ziekmelden zal vanaf de vijfde 
ziekmelding het saldo flexdagen met één flexdag per ziekmelding worden verminderd (tot een 
maximum van vier flexdagen per kalenderjaar). De betrokken medewerkers ontvangen hiervan 
een schriftelijke bevestiging. 

9. Gespaarde flexdagen kunnen geheel of gedeeltelijk worden aangewend als beschikbare premie 
voor de aankoop van extra pensioenaanspraken of geheel of gedeeltelijk worden aangewend ter 
financiering van een fiets in het kader van de fietsregeling van Lucent Technologies Nederland 
B.V. 

Artikel 20 
                                                               Levensloopregeling

1. De medewerker heeft met ingang van 1 januari 2006 de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
levensloopregeling.

2. De regeling en de voorwaarden zijn vastgelegd in het ‘reglement inzake de levensloopregeling’.    

3.  De onderneming stort per 1 maart 2006 1,5 % van het bruto jaarsalaris in de levensloopregeling. 
      Per 1 maart 2007 bedraagt deze storting 1,25 %. Voor medewerkers die niet deelnemen aan de
     levensloopregeling zal deze storting plaatsvinden naar de salarisrekening. Deze storting is belast. 

4.  Het bestaande saldo in het kader van de vervallen regeling ‘verlofsparen’ dient in maximaal
5 jaar, de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010, te worden omgezet naar: 

a. stortingen in de levensloopregeling (per jaar gemaximaliseerd), 
b. stortingen in het pensioenfonds(rekening houdend met de bepalingen in het pensioen-

reglement),
c. opname in vrije tijd of 
d. uitbetalingen.

Artikel 21 
Arbeid en Zorg 

1. In het kader van de wet Arbeid en Zorg kent de onderneming extra verlofsoorten.
 De extra verlofsoorten zijn nader uitgewerkt in een arbeidsvoorwaardenregeling: 
 -Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

-Kraamverlof voor de partner 
-Adoptieverlof

 -Calamiteitenverlof 
 -Ouderschapsverlof 
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Voor alle verlofsoorten geldt, dat deze slechts materieel kunnen worden gewijzigd na overleg met de 
vakorganisaties.
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HOOFDSTUK 5: INKOMEN 

Artikel 22 
Maandsalaris

1. Het door de onderneming ontwikkelde beloningsbeleid en beloningssysteem is nader beschreven in 
de brochure ‘Uw prestatie...onze beloning’. Deze brochure bevat onder meer de salarisschalen en de 
salarisgaranties. De salarisschalen zullen niet structureel worden gewijzigd dan na overleg met de 
organisaties.

2. Het basismaandsalaris van de medewerker wordt bepaald door: 
 - de indeling van de medewerker in één van de indelingsgroepen, gebaseerd op het niveau van de 

functie;
- de voor elke indelingsgroep vastgestelde salarisschaal; 

 - de beoordeling van de prestatie van de medewerker. 
 Het basisjaarsalaris bedraagt 12 keer het basismaandsalaris. 

3. Het totale bruto jaarsalaris bedraagt 12 keer het basismaandsalaris + de vakantie-uitkering
 zoals omschreven in artikel 30 van deze CAO. 

4. Het basismaandsalaris wordt aan het einde van iedere kalendermaand uitbetaald. 

Artikel 23 
Inkomensvorming

1. De salarisschalen behorend bij de indelingsgroepen geldend vanaf 1 oktober 2005,  1 oktober 2006 
en 1 oktober 2007 zijn opgenomen in bijlage A van deze CAO. 

2. Bij de individuele salarisherziening zijn  de garanties van toepassing zoals opgenomen in de matrix in 
bijlage A van deze CAO. Deze garanties gelden niet voor de medewerkers die deelnemen aan het 
Sales Compensation Plan. 

Artikel 24 
Beloning voor werken op overuren bij overwerk voor medewerkers 

ingedeeld in de indelingsgroepen A2 tot en met A5 

1. Overuren worden in beginsel gecompenseerd door het toekennen van betaald verzuim. 

2. Indien en voor zover het toekennen van betaald verzuim naar het oordeel van de onderneming niet 
mogelijk is, ontvangt de medewerker voor elk gewerkt overuur een
betaling. Deze bedraagt: 0,575% van het vaste basismaandsalaris. 

3. De in lid 2 genoemde betaling wordt verhoogd met een toeslag. Deze toeslag bedraagt: 
 - 25% voor de eerste twee overuren op een voor de medewerker normale werkdag; 
 - 50% voor de meer dan twee gewerkte overuren, alsmede voor de meer dan 10 gewerkte uren 

(inclusief pauzes dus 11 uren) op een voor de medewerker normale werkdag. Deze toeslag zal in 
ieder geval gelden voor overuren die na 21.00 uur en tot 07.00 uur de volgende dag, alsmede 
voor overuren die op zaterdag van 00.00 uur tot 06.00 uur ontstaan; 

 - 100% voor de overige uren op zaterdag en de uren op zon- en feestdagen van 00.00 tot 24.00 
uur.

4. Voor de verrekening van overuren zijn door de onderneming intern nadere regels gesteld. 

5. Wanneer en voor zover aan een medewerker voor gewerkte overuren betaald verzuim wordt 
toegekend, ontvangt deze alleen de in lid 3 genoemde toeslag. 
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Artikel 25 
Beloning voor werken op bijzondere uren volgens vastgesteld dienstrooster 

voor medewerkers ingedeeld in de indelingsgroepen A2 tot en met A5 

1. Indien en voor zover een medewerker voor het werken op bijzondere uren niet reeds anderszins 
betaling ontvangt (bijvoorbeeld ploegentoeslag), ontvangt hij voor het werken op bijzondere uren 
een toeslag overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel toekennen. Het werken op 
bijzondere uren dient in dat geval plaats te vinden volgens een vastgesteld dienstrooster. Verder is 
vereist dat het werken op bijzondere uren frequent en/of langdurig plaatsvindt. 

2. Deze toeslag bedraagt: 
 - 25% voor de uren op maandag tot en met vrijdag van 00.00-07.00 uur, van 19.00-24.00 uur en 

voor de uren op zaterdag van 00.00-06.00 uur; 
 - 100% voor de overige uren op zaterdag en voor de uren op zondag en op feestdagen van 00.00-

24.00 uur. 

3. De in lid 2 genoemde toeslagen worden berekend over 0,575% van het basismaandsalaris. 

4. Ingeval overwerk tevens op bijzondere uren plaatsvindt, vindt geen cumulatie van toeslagen plaats. 

Artikel 26 
Beloning voor werken volgens vast dienstrooster van 9,5 uur 

1. Indien een medewerker gedurende het gehele kalenderjaar in een vast dienstrooster van 9,5 uur 
per dag werkzaam is en de gemiddelde arbeidsduur 38 uur per week bedraagt, ontvangt hij een 
toeslag. Deze toeslag bedraagt 25% per uur voor de werkuren boven de 9 uur per dag, alleen en 
voor zover er nog geen toeslagen op grond van de artikelen ‘Beloning ploegendienstrooster’ of 
‘Beloning voor werken op bijzondere uren volgens vastgesteld dienstrooster voor medewerkers 
ingedeeld in de indelingsgroepen A2 tot en met A5’ zijn toegekend. 

2. De in lid 1 genoemde toeslag van 25% wordt berekend over 0,575% van het basismaandsalaris. 

Artikel 27 
Beloning consignatie voor medewerkers 

ingedeeld in de indelingsgroepen A2 tot en met A5 

1. Onder consignatie wordt verstaan het buiten het eigen dienstrooster bereikbaar zijn om, na oproep 
door de onderneming, op ieder gewenst moment storingen op te heffen. 

2. De vergoeding voor consignatie bedraagt: 
 - voor elke avond tot ochtend (maandagavond tot zaterdagochtend) 1,5 uursalaris; 
 - zaterdag tot zondagochtend 2,5 uursalarissen; 
 - op zon- en feestdagen (tot de volgende ochtend) 2,5 uursalarissen; 
 - op een collectieve vakantie- of verletdag (tot de volgende ochtend) 2,5 uursalarissen. 

3. Indien de medewerker werkzaamheden moet verrichten ontvangt hij: 
 - bij opkomst naar het bedrijf 2,5 uursalarissen; 
 - bij het thuis verrichten van de werkzaamheden tussen 00.00 en 07.00 uur en voor zover voldaan 

is aan de door de onderneming gestelde nadere regels 1 uursalaris; 
 - een vergoeding voor de feitelijk gewerkte uren, met eventuele toeslagen. 

4. Een uursalaris bedraagt 0,575% van het basismaandsalaris. 
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Artikel 28 
Beloning ploegendienstrooster 

1. De medewerker die volgens een vastgesteld ploegenrooster in ploegen werkt, ontvangt een 
maandsalaris ploegendienst dat wordt vastgesteld evenredig aan de arbeidsduur en doorwerkt in de 
daaraan gerelateerde inkomensbestanddelen. Boven het maandsalaris ploegendienst ontvangt de 
medewerker een ploegentoeslag. 

 Deze toeslag wordt betaald vanaf het moment dat de medewerker in ploegen is gaan werken en 
zolang deze daarin blijft werken. Een toelichting op de berekening van het maandsalaris 
ploegendienst en de ploegentoeslag is opgenomen in de bijlage ‘Toelichting op berekening 
maandsalaris ploegendienst en ploegentoeslag’ bij deze overeenkomst. 

2. De hoogte van de ploegentoeslag is afhankelijk van de mate waarin werktijden en pauzetijden 
inconveniënt zijn. 

3. Voor de vaststelling van de inconveniëntie wordt het hierna volgende schema toegepast4.

 

     24.00 !""""""""""""""""""""""""""#"""""""""""""$ 
           %            55 %          %             % 
     19.00 &""""""""""""""""""""""""""'     115 %   % 
           %                          %             % 
     13.00 %   geen inconveniëntie    &""""""$      % 
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     00.00 )"""""""""""""""""""""""""""""""""*""""""( 
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4. De ploegentoeslag wordt verhoogd met 1,5%, indien de medewerker naar het oordeel van de 
onderneming werkzaamheden verricht waarbij het pauzemoment dagelijks varieert en niet vastligt in 
het dienstrooster ofwel er geen sprake is van een aaneengesloten pauze van één half uur. 

 Deze verhogingspercentages dienen te worden vermenigvuldigd met het voor de medewerker 
geldende basispercentage (zie bijlage ‘Toelichting op berekening maandsalaris ploegendienst en 
ploegentoeslag’).

5. De ploegentoeslag wordt betaald over de som van de daartoe aangewezen inkomensbestanddelen.

6. De bij de onderneming bestaande inkomensafbouwregeling is opgenomen als bijlage bij deze 
overeenkomst.

Artikel 29 
Beloning voor werken op algemeen erkende 

christelijke feestdagen en de nationale feestdag 

1. Over algemeen erkende christelijke feestdagen en de nationale feestdag (30 april) wordt het 
normale salaris, inclusief eventuele ploegentoeslagen doorbetaald. 

2. Medewerkers die op de in lid 1 van dit artikel genoemde dagen werken ontvangen bovendien: 
 - over de gewerkte uren de extra betaling als bedoeld in artikel 25 en 
 - over de gewerkte uren in een dienst die eindigt op een feestdag, het normale salaris of een 

vervangende vrije dienst. De besteding van een vrije dienst (in tijd of uitbetaling in geld) 
geschiedt in overleg met de medewerker. 

                     
4 Voor de vaststelling van de ploegentoeslag van de 2-ploegendienst dag/nacht zal voor maandag tot en met 

vrijdag een inconveniëntie-vrije zone worden berekend ter grootte van 12 uren. 
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Artikel 30 
Vakantie-uitkering

1. Aan het einde van de maand mei (de referteperiode loopt van juni tot en met mei) zal aan de 
medewerker een vakantie-uitkering worden gedaan. Deze bedraagt 8% van de daartoe aangewezen 
inkomensbestanddelen.

2. Medewerkers die in de loop van een jaar in dienst treden, dan wel de dienst verlaten, hebben recht 
op een evenredig deel van deze uitkering. Voor de berekening hiervan zijn door de onderneming 
intern nadere regels gesteld. 

3. Medewerkers bedoeld in het artikel ‘Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid’ waarbij sprake is van een 
aanvulling op de WAO/WW- of WIA-uitkering, ontvangen de vakantie-uitkering alleen indien en 
zolang zij de onderneming volmacht verlenen tot ontvangst en verrekening van de hen krachtens de 
WAO/WW- of WIA  toegekende vakantie-uitkering. 

4. Op deze uitkering hebben geen aanspraak medewerkers die volledig arbeidsongeschikt zijn en geen 
aanspraak hebben op een betaling van de onderneming als bedoeld in het artikel ‘Betaling tijdens 
arbeidsongeschiktheid’ inzake aanvulling WAO/WW of WIA-uitkering bij volledige 
arbeidsongeschiktheid.

Artikel 31 
Annual Incentive Plan (AIP) 

1. Lucent wil de medewerker laten delen in de financiële resultaten van de onderneming. De 
funding van het AIP wordt bepaald door de prestatie van Lucent Technologies als geheel ten 
opzichte van de beoogde doelstellingen ten aanzien van Lucent’s Operating Income en de mate 
waarin de doelstelling met betrekking tot de beoogde omzetgroei is gerealiseerd,. De 
doelstellingen worden vastgesteld door de Board of Directors aan het begin van ieder fiscaal jaar. 
Het fiscale jaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het jaar daarop. De verdeling 
van de totale funding wordt eveneens jaarlijks door de Board of Directors vastgesteld.

2. De verhouding team award – individuele award is vastgesteld op 25%-75%.

3. Indien er geen funding beschikbaar is voor het AIP dan stelt de Board of Directors vast of er 
eventueel toch een percentage beschikbaar wordt gesteld. 

Het target percentage voor het AIP is vastgesteld per indelingsgroep en bedraagt voor: 

A2 t/m A5 : 10,6% 
B  : 10,6% 
C  : 17%  

4. Om in aanmerking te komen voor het AIP moet een medewerker in actieve dienst zijn op de 
laatste dag van het fiscale jaar (tenzij de medewerker is gepensioneerd). 
Niet in aanmerking voor het AIP komen medewerkers die deelnemen aan het Sales 
Compensation Plan (SCP) en medewerkers die op 30 september langer dan 12 maanden 
arbeidsongeschikt zijn. 

5. Als grondslag voor de berekening van de awards geldt het totale bruto jaarsalaris; 12 x het 
basismaandsalaris plus de 8% vakantie-uitkering (peildatum 30 september) over het verstreken 
fiscale jaar.
Indien promotie heeft plaatsgevonden gedurende het fiscale jaar naar C of D level wordt het AIP 
% naar rato vastgesteld. Uitbetaling zal pro rata zijn voor nieuwe medewerkers en medewerkers 
die met pensioen zijn gegaan gedurende het fiscale jaar.
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6. In principe zullen aan het einde van de maand december eventuele uitbetalingen plaatsvinden.

HOOFDSTUK 6: VERDERE VOORZIENlNGEN 

Artikel 32 
Spaarbewijzen

1. De onderneming zal de medewerker die gedurende 12 kalendermaanden in haar dienst is geweest, 
in de maand december in de gelegenheid stellen om een bedrag te besteden voor het verwerven 
van spaarbewijzen. Aan de verwerving van spaarbewijzen kunnen elk jaar ten hoogste worden 
besteed:

 - het salaris van de maand december (ten hoogste het bruto bedrag); 
 - de AIP award (ten hoogste het bruto bedrag) onder aftrek van het bedrag dat eventueel wordt 

besteed voor de spaarloonregeling; 
 - het bruto bedrag dat overeenkomt met het bedrag dat in de maand februari daaraan 

voorafgaand is uitgekeerd als tegenwaarde van de verkoop van flexdagen. 

2. De onderneming zal tijdig de voorwaarden voor het verkrijgen van spaarbewijzen aan de 
medewerkers bekend maken. 

Artikel 33 
Spaarloon

1. Het bruto maandsalaris kan gebruikt worden voor een spaarloonregeling.  

2. Omtrent de procedure voor deelname aan de spaarloonregeling zijn door de onderneming nadere
     regels gesteld. 

3. Met ingang van 1 januari 2006 kan uitsluitend aan de spaarloonregeling worden deelgenomen
    wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de levensloopregeling. 

Artikel 34 
Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid 

1. De onderneming zal aan de medewerker die volgens de daartoe  gestelde criteria ongeschikt is tot 
het verrichten van zijn werkzaamheden of door de onderneming opgedragen passende 
werkzaamheden, gedurende ten hoogste 52 weken te rekenen vanaf de datum van ziekmelding  
100 % van zijn inkomen (doch in ieder geval het voor de medewerker geldende minimumloon) 
doorbetalen, tenzij: 

a. de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door zijn opzet; 
b. 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. 

 2. De onderneming zal aan de medewerker na de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid, 
gedurende 52 weken 70 % van zijn inkomen doorbetalen, met inachtneming van de voorwaarden 
genoemd in lid 1 van dit artikel. Indien er sprake is van een re-integratie-traject dan zal een 
aanvulling plaatsvinden tot 90 %, met dien verstande dat de arbeidsduur minimaal 50 % bedraagt 
van de oorspronkelijke arbeidsduur. 

3 Voor de berekening van de in lid 1 en 2 genoemde perioden van 52 weken worden perioden van 
ongeschiktheid tot werken samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan 4 
weken opvolgen. 
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4. De medewerker is verplicht ter vaststelling van de ongeschiktheid tot het werken en het daaraan 
verbonden recht op doorbetaling mee te werken aan geneeskundig onderzoek door een door de 
onderneming aan te wijzen Arbo-arts en de aanwijzingen van deze Arbo-arts op te volgen. De 
medewerker is verplicht zich tijdens ongeschiktheid tot werken te houden aan de geldende 
gedragsregels.

5. Indien de medewerker niet meewerkt aan geneeskundig onderzoek, zich niet houdt aan de 
geldende gedragsregels en/of de aanwijzingen van de Arbo-arts niet opvolgt, vervalt het recht op 
doorbetaling tijdens ongeschiktheid tot werken. 

6. 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. 

7. Het gestelde in dit artikel met betrekking tot de loonbetaling geldt voor degenen met wie een 
dienstverband voor bepaalde tijd is aangegaan, voor de overeengekomen periode van het 
dienstverband.

8.Ter nadere bepaling van het begrip inkomen, als genoemd in de verschillende leden van dit artikel, 
worden door de onderneming met inachtneming van de voor haar geldende dagloonregelingen 
ingevolge de Ziektewet,de WAO en de WIA, intern nadere regelen gesteld. 

9.  Indien de medewerker na 104 weken 80 tot 100 % arbeidsongeschikt is en volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt wordt verklaard dan komt de medewerker in aanmerking voor een uitkering op 
grond van de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De onderneming 
zal niet langer zorgdragen voor reïntegratie en loondoorbetaling. De onderneming zal 
toestemming vragen aan het CWI de  dienstbetrekking te beëindigen. 

Artikel 34a 
Aanvulling WAO-uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid die voor 1 januari 2004 een 

aanvang heeft genomen

1. De onderneming zal voor de medewerker die volledig arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet op 
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) de wettelijke uitkering aanvullen tot 90% van zijn 
bruto inkomen bij werken. 

2. De doorbetaling respectievelijk aanvulling als bedoeld in dit artikel en in het artikel ‘Betaling bij 
arbeidsongeschiktheid’ zal gezamenlijk evenwel ten hoogste gedurende een periode van twee jaren 
plaatsvinden. De medewerker wiens eerste arbeidsongeschiktheidsmelding heeft plaatsgevonden 
voor 1 januari 2004 ontvangt ook een aanvulling tot 90 % van zijn bruto inkomen bij werken voor 
het derde jaar van arbeidsongeschiktheid. 

 Indien de volledige arbeidsongeschiktheid wordt onderbroken door gehele of gedeeltelijke hervatting 
van de werkzaamheden gedurende een tijdvak van minder dan een jaar, worden de periodes van 
volledige arbeidsongeschiktheid voor de berekening van genoemde twee  respectievelijk drie jaren 
tezamen geteld. 

3. De onderneming is niet tot de in dit artikel genoemde betaling verplicht indien: 
 - aan de medewerker geen wettelijke uitkering (meer) wordt toegekend; 
 - de medewerker ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid een vordering tot schadevergoeding 

wegens loonderving tegen derden kan doen gelden. De onderneming zal echter de in dit artikel 
genoemde betalingen bij wijze van voorschot doen indien medewerker deze vordering aan de 
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onderneming overdraagt. Het voorschot zal dan met de uitgekeerde schadevergoeding worden 
verrekend.

4. De onderneming kan, gedurende een periode van niet langer dan één jaar bedragen gelijk aan de 
uitkeringen ingevolge de WAO bij wijze van voorschot betalen, indien en zolang de medewerker aan 
de onderneming volmacht verleent tot ontvangst van die uitkeringen, welke dan met het voorschot 
verrekend zullen worden. 

5. Het gestelde in dit artikel met betrekking tot de aanvulling op de WAO-uitkering geldt voor degenen 
met wie een dienstverband voor bepaalde tijd is aangegaan, voor de overeengekomen periode van 
het dienstverband. 

6. Ter nadere bepaling van het begrip inkomen, als genoemd in de verschillende leden van dit artikel, 
worden door de onderneming, met inachtneming van de voor haar geldende dagloonregelingen 
ingevolge de Ziektewet en de WAO, intern nadere regelen gesteld. 

Artikel 34b 
Aanvulling WAO-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid die voor 1 januari 2004 

een aanvang heeft genomen 

1. De onderneming zal de medewerker die in haar dienst tijdelijk of blijvend gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt is geworden in de zin van de WAO, zoveel als in haar vermogen ligt in de 
gelegenheid stellen werkzaamheden te verrichten. 

2. Wanneer aan de medewerker een WAO-uitkering is toegekend en hij er aan meewerkt om 
maatregelen gericht op zijn inschakeling in het arbeidsproces te doen slagen, dan zal voor hem voor 
het verrichten van de werkzaamheden een inkomen worden vastgesteld, dat: 

 - voor de medewerker die reeds vanaf een datum liggend vóór 1 april 1994 onafgebroken een 
WAO-uitkering ontvangt, tezamen met deze uitkering niet zal liggen beneden het inkomen dat de 
medewerker voor de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid verdiende; 

 - voor de medewerker die op of ná 1 april 1994 een WAO-uitkering wordt toegekend tezamen met 
deze uitkering niet zal liggen beneden 90% van het bruto inkomen dat de medewerker voor de 
aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid verdiende. 

 Dit geldt slechts indien en voor zolang de medewerker aan de onderneming ter verrekening 
volmacht verleent tot ontvangst van de uitkering(en) ingevolge de WAO/WW. 

3. Het gestelde in dit artikel met betrekking tot de aanvulling op de WAO-uitkering geldt voor degenen 
met wie een dienstverband voor bepaalde tijd is aangegaan, voor de overeengekomen periode van 
het dienstverband. 

Ter nadere bepaling van het begrip inkomen, als genoemd in dit artikel, worden door de
     onderneming, met inachtneming van de voor haar geldende dagloonregelingen ingevolge de
     Ziektewet en de WAO, intern nadere regelen gesteld. 

                                                                     Artikel 35 

                          Aanvulling WGA-uitkering bij een arbeidsongeschiktheid van 35-80%  
                                       die na 1 januari 2004 een aanvang heeft genomen 

1. Medewerkers die in aanmerking komen voor een uitkering ingevolge de regeling Werkhervatting 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) ontvangen na 104 weken ( 2 jaar ziektewetperiode) gedurende 
vier jaar (het 3e tot en met 6 e jaar) een aanvulling van 5 % op het salaris dat past bij de daadwerkelijk 
gewerkte uren.

                                                                     Artikel 36 
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                          Inkomens-gewenningsregeling bij een arbeidsongeschiktheid van
                         minder  dan 35 % die na 1 januari 2004 een aanvang heeft genomen 

1. Medewerkers, in actieve dienst bij Lucent, die minder dan 35 % arbeidsongeschikt zijn komen in 
aanmerking voor een inkomens-gewenningsregeling. Na de eerste 104 weken (2 weken) bedraagt  de 
aanvulling op het  jaarsalaris behorend bij de restcapaciteit, gedurende: 
het 3 e jaar: 80 % x (90 % jaarsalaris -/- restcapaciteit) 
het 4 e jaar: 65 % x (90 % jaarsalaris -/- restcapaciteit) 
het 5 e jaar: 50 % x (90 % jaarsalaris -/- restcapaciteit) 
het 6 e jaar: 35 % x (90 % jaarsalaris -/- restcapaciteit) 
het 7 e jaar: 20 % x (90 % jaarsalaris -/- restcapaciteit), en
gedurende het 8 e jaar: 10 % x (90 % jaarsalaris -/- restcapaciteit). 

Het jaarsalaris vermeerderd met de aanvulling zal nimmer meer bedragen dan het laatst genoten 
jaarsalaris.

Artikel 37 
Girale betaling 

1. De medewerker zal de onderneming in de gelegenheid stellen de verschuldigde betalingen te 
voldoen door overschrijving op een bank- of girorekening, aan te wijzen door de medewerker. 

Artikel 38 
Ziektekostenverzekering

1. Medewerkers kunnen een ziektekostenverzekering afsluiten bij het Industrieel Assurantiekantoor B.V. 
Aan de medewerker die aldus een ziektekostenverzekering heeft gesloten, draagt de onderneming 
maandelijks bij in de premie.. 

 Met ingang van januari 2006 is de bijdrage van de onderneming aan de premie voor de aanvullende 
verzekering voor medewerkers in actieve dienst 60 %. De bijdrage voor de aanvullende verzekering 
voor op de polis meeverzekerde levenspartner is 50 %. 

2. Tot wijzigingen in een en ander zal niet worden overgegaan dan nadat hierover door de 
onderneming met de organisaties overleg is gepleegd. 

Artikel 39
Aanvullende arbeidsongeschiktheids- en ANW hiaat verzekering 

1. Iedere medewerker wordt in staat gesteld een aanvullende arbeidsongeschiktheids-verzekering af te 
sluiten. De premie komt voor rekening van de medewerker. 

2. Tot wijziging in de verzekeringsvoorwaarden zal niet worden overgegaan dan nadat hierover door de 
onderneming met de organisaties overleg is gepleegd. 

3. Iedere medewerker wordt in staat gesteld een aanvullende verzekering af te sluiten voor de 
eventuele gevolgen van de Algemene nabestaandenwet. De premie komt voor rekening van de 
medewerker.

Artikel 40 
Reiskostenvergoeding

1. De onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer bedraagt 19 cent. 
Met ingang van 1 januari 2006 bedraagt de vergoeding voor zakelijke kilometers 23 cent netto. 

 Voor woon-werkverkeer bedraagt de maximale vergoeding 150 euro netto per maand.
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2.  Het aantal werkdagen voor de berekening van woon-werkverkeer wordt door de overheid 
vastgesteld.
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Artikel 41 
Pensioenregeling per 1 januari 2006 

1. De rechten en verplichtingen van de deelnemers zijn vastgesteld in de statuten en het reglement 
van de stichting Lucent Technologies Pensioenfonds. Iedere deelnemer ontvangt hiervan bij 
toetreding een exemplaar. 

2. a. De medewerkers zijn verplicht deel te nemen aan de basisregeling van de stichting
Lucent Technologies Pensioenfonds. Dit geldt niet voor medewerkers die wegens 
gemoedsbezwaren zijn vrijgesteld van de verplichtingen ingevolge de sociale verzekeringswetten. 
b. Daarnaast bestaat een aanvullende vrijwillige regeling (reglement pensioensparen). Hiervoor 
kunnen vaste en variabele loonbestanddelen worden aangewend. 

3. 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. 

4. De onderneming streeft volledige aanpassing (=indexatie) na van opgebouwde aanspraken van 
actieve deelnemers. 

5. De onderneming zal de opgebouwde aanspraken van de actieve deelnemers per 1 april 2006 
aanpassen met minimaal 2,20 % over de opgebouwde aanspraken per 1 april 2006 voor de 
deelnemers die op 1 januari 2006 in dienst zijn bij de onderneming. 

6. 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.

7. De pensioenregeling zoals vastgelegd in het reglement van de stichting Lucent Technologies 
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. 

Artikel 42 
Representatiekostenvergoeding

1. De bruto representatiekostenvergoeding voor de medewerker ingedeeld in
de B band bedraagt € 63,-- bruto per maand en voor de medewerker ingedeeld in de C band
€ 76,-- bruto per maand. 

Artikel 43 
Medische verzorging 

1. In het belang van de gezondheid van de medewerker zal de onderneming, waar nodig in 
samenwerking met in de onderneming werkzame diensten, die maatregelen op bedrijfsgeneeskundig
gebied treffen welke zij noodzakelijk acht. 

2. De onderneming zal hierbij zorgen voor een doelmatige uitrusting en organisatie van de daarvoor in 
de onderneming werkzame diensten. 

3. Bij het treffen van maatregelen zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel en bij de invoering 
ervan, zal ernstig rekening worden gehouden met op de levensbeschouwing van de betrokken 
medewerkers gegronde bezwaren. 
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 Tot deze maatregelen zullen onder meer behoren: 
 - een medische keuring; 
 - de zorg voor de hygiëne; 
 - het medisch onderzoek van medewerkers die gezondheidsklachten hebben die verband houden 

of kunnen houden met de door hen verrichte werkzaamheden; 
 - een gericht medisch onderzoek van medewerkers die werkzaamheden verrichten die schadelijk 

voor hun gezondheid zouden kunnen zijn (de frequentie en de inhoud van deze onderzoekingen 
worden door de onderneming vastgesteld); 

 - een algemeen medisch onderzoek van medewerkers vanaf 50 jaar. Dit onderzoek heeft, met 
inachtneming van door de onderneming vast te stellen regels elke twee jaar plaats; 

 - het treffen van algemene preventieve maatregelen voor alle of bepaalde groepen van 
medewerkers;

 - het verlenen van zodanige faciliteiten aan de in het artikel ‘Arbeidsomstandigheden’, lid 4 
bedoelde diensten, dat deze in staat zijn hun taak, binnen het kader van de wettelijke 
voorschriften zo goed mogelijk uit te voeren.

Artikel 44 
Stichting Lucent Technologies Studiefonds 

1. De onderneming zal niet tot wijziging in haar betrekking tot de stichting Lucent Technologies 
Studiefonds overgaan dan na overleg met de organisaties. 

2. De faciliteiten van de stichting Lucent Technologies Studiefonds gelden uitsluitend voor 
medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Artikel 45 
Kinderopvang

1. De medewerker met kinderen in de leeftijd  van 0 tot en met 12 jaar komt in aanmerking voor 
een bijdrage van een-zesde van de kosten voor kinderopvang conform de wettelijke regeling.
Alleenstaande ouders met een zorgverplichting komen in aanmerking voor een bijdrage van de 
onderneming van een-derde van de kosten van kinderopvang. Daarop wordt in mindering 
gebracht de bijdrage van de overheid. 

2. De criteria en condities waaronder medewerkers gebruik kunnen maken van deze voorziening, 
worden door de onderneming vastgesteld.
Voor alle kinderopvanginstellingen/instellingen voor gastouderbemiddeling geldt dat zij moeten 
voldoen aan landelijk erkende kwaliteitsnormen. Dit moet blijken uit een vergunning van de 
gemeente waarin de desbetreffende instelling gevestigd is. 

3. Omtrent de procedures voor deelname aan de regeling Kinderopvang zijn door de onderneming 
nadere regels gesteld.
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HOOFDSTUK 7: VOORLICHTING EN OVERLEG 

Artikel 46 
Mededelingen aan de medewerkers 

1. Mededelingen die door de onderneming worden uitgegeven en voor medewerkers bestemd zijn en 
via het bedrijfsblad, via email dan wel via de mededelingenborden worden bekend gemaakt, worden 
geacht daardoor aan iedere medewerker afzonderlijk en persoonlijk te zijn gedaan. 

Artikel 47 
Ondernemingsraden

1. Als intern orgaan van overleg en advies bestaat een ondernemingsraad in elke door de onderneming 
aangewezen technisch-organisatorische bedrijfseenheid, die tenminste het in de Wet op de 
Ondernemingsraden genoemde aantal kiesgerechtigde medewerkers heeft. 

2. De onderneming ziet er op toe dat een medewerker wegens lidmaatschap van een 
ondernemingsraad, noch wegens de wijze van uitvoering daarvan wordt benadeeld in zijn positie als 
medewerker in de onderneming. 

HOOFDSTUK 8: INTERN BEROEP 

Artikel 48 
Disciplinaire maatregelen 

1. De onderneming kan de medewerker die zijn verplichtingen voortkomende uit de 
arbeidsovereenkomst niet nakomt, afhankelijk van de ernst van het feit de volgende disciplinaire 
maatregelen opleggen: 

 - berisping; 
 - schorsing zonder behoud van betaling voor ten hoogste vijf werkdagen; 
 - degradatie; 
 - ontslag met inachtneming van de geldende opzeggingstermijn; 
 - ontslag zonder inachtneming van de geldende opzeggingstermijn (ontslag wegens dringende 

reden zoals bedoeld in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek). 

Artikel 49 
Intern beroep 

1. De onderneming zal in iedere technisch-organisatorische bedrijfseenheid, waar een 
ondernemingsraad is ingesteld, in overleg met de ondernemingsraad een klachtenprocedure 
vaststellen op grondslag van tussen partijen overeengekomen regelen. 

2. De mogelijkheid voor de medewerker om zich tot de gewone rechter te wenden wordt door de 
klachtenprocedure niet aangetast. 

3. Tenminste éénmaal per jaar worden in het kader van de in artikel 31b van de Wet op de 
Ondernemingsraden bedoelde bespreking van de algemene gang van zaken, aan de 
ondernemingsraad schriftelijk algemene gegevens verschaft over de behandeling van de klachten in 
de betrokken technisch-organisatorische bedrijfseenheid.
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HOOFDSTUK 9: BIJZONDERE REGELINGEN 

Artikel 50 
Arbeidsrust, staking en uitsluiting 

1. De organisaties zullen een ongestoorde voortgang van het bedrijf zoveel mogelijk bevorderen en 
verstoringen van de arbeidsrust trachten tegen te gaan. Zij zullen tijdens de duur van deze 
overeenkomst geen staking toepassen. 

2. Het eerste lid geldt niet wanneer de onderneming overweegt of heeft besloten: 
 - een fusie aan te gaan; 

- een bedrijfsonderdeel te sluiten en/of de personeelbezetting daarvan ingrijpend te reorganiseren,
en de organisaties daartegen uit het oogpunt van medewerkersbelang zeer ernstige bezwaren 
hebben. De organisaties zullen evenwel een staking niet toepassen dan na overleg met de 
onderneming.

3. De onderneming zal alleen uitsluiting toepassen als tegenmaatregel bij staking en hiertoe niet 
overgaan dan na overleg met de organisaties. 

4. Bij staking of arbeidsonrust zullen de organisaties voor zover mogelijk er toe bijdragen dat de 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behoud van materiaal en installaties voortgang zullen 
vinden.

Artikel 51 
Geschillenregeling

1. Uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen tussen de onderneming en een of meer van de 
organisaties zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden geregeld. 

2. Wanneer binnen twee maanden nadat de meest gerede partij haar zienswijze betreffende een 
dergelijk geschil aan de andere partijen bij deze overeenkomst schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, de 
bij het geschil betrokken partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen, kan het geschil bij de 
rechter aanhangig worden gemaakt. 

3. Partijen behouden daarnaast steeds de bevoegdheid een voorziening in kort geding te vragen. 

Artikel 52 
Verzuim ten behoeve van de organisaties 

1. De onderneming zal, wanneer naar haar oordeel de werkzaamheden dit toelaten, medewerkers op 
verzoek van hun organisatie verzuim met behoud van betaling toestaan voor: 

 - het deelnemen aan door de organisatie te geven opleidingen; 
 - het als afgevaardigde deelnemen aan officiële bijeenkomsten van in de statuten van hun 

organisatie genoemde of daarmee gelijk te stellen organen; 
 - het deelnemen aan overleg van bezoldigde functionarissen/districtsbestuurders van de 

organisaties met de leiding van de onderneming; per technisch-organisatorische bedrijfs-eenheid 
zal één VHP-bestuurslid/vakbondskaderlid per organisatie aan dit overleg kunnen deelnemen. De 
bezoldigde functionarissen/districtsbestuurders zullen in de gelegenheid worden gesteld om 
gedurende 1 uur voor en na dit overleg met de desbetreffende VHP-bestuurders/bestuursleden 
van hun bedrijfsledengroep (ten hoogste 3-5 medewerkers) te beraadslagen. 

 Het onder de eerste twee aandachtsstreepjes gestelde is nader uitgewerkt in de door partijen 
overeengekomen ‘Regeling vakbondsverzuim’. 
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Artikel 53 
Verdere faciliteiten ten behoeve van de organisaties 

1. Om contacten mogelijk te maken tussen de organisaties en hun leden en tussen deze leden 
onderling, alsmede om de organisaties in staat te stellen gekozen leden van de ondernemingsraad in 
hun werk te ondersteunen, zal de onderneming aan de organisaties de hierna omschreven 
medewerking verlenen. 

2. De voorzitter van een plaatselijk VHP-bestuur/bedrijfsledengroep van een organisatie kan, met 
inachtneming van de daartoe door partijen opgestelde richtlijnen: 

 - binnen de technisch-organisatorische bedrijfseenheid waarin hij werkt, maar buiten werktijd 
contact hebben met leden van zijn organisatie (indien naar het oordeel van partijen sprake is van 
bijzondere omstandigheden, kan dit ook binnen werktijd geschieden); 

 - indien dit door omstandigheden niet op korte termijn buiten werktijd mogelijk is, binnen werktijd 
contact te hebben met bezoldigde functionarissen van zijn organisatie; 

 - binnen werktijd contact hebben met leden van de ondernemingsraad. 

3. De organisaties zullen met inachtneming van de daartoe door partijen opgestelde
richtlijnen:

 - in de gelegenheid worden gesteld onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van door 
de onderneming ter beschikking gestelde mededelingenborden. De mededelingen zullen 
uitsluitend betrekking hebben op de organisatie en/of het functioneren van de organisaties en 
zullen geen betrekking hebben op personen; 

 - zolang de hierboven genoemde mededelingenborden niet ter beschikking zijn gesteld, via de 
onderneming vergaderingen van de organisaties kunnen aankondigen op de 
mededelingenborden. Wanneer de inhoud van deze bekendmakingen verder gaat dan het 
vermelden van tijd, plaats en onderwerp van te houden vergaderingen, is voor de publicatie 
daarvan toestemming van de onderneming nodig; 

 - afschriften ontvangen van algemene bedrijfsmededelingen aan de medewerkers; 
 - de stukken ontvangen die voor de vergadering van de ondernemingsraden door de onderneming 

aan de leden worden verzonden. Voorts ontvangen zij de agenda's en verslagen van de 
ondernemingsraadvergaderingen voor zover de ondernemingsraden daarmee instemmen. De 
organisaties zullen uit deze interne stukken niet publiceren dan met toestemming van de 
onderneming;

 - informele gesprekken kunnen hebben met daartoe door de onderneming aangewezen 
bedrijfsfunctionarissen.

4. Een ploegenwerker die zitting heeft in het bestuur van de bedrijfsledengroep van zijn organisatie kan 
met behoud van salaris aan een vergadering daarvan deelnemen, wanneer naar het oordeel van de 
onderneming het werk dit toelaat. 

5. De onderneming ziet er op toe dat een medewerker noch wegens zijn lidmaatschap van een 
plaatselijk VHP-bestuur/bedrijfsledengroep van zijn organisatie, noch wegens de uitvoering van die 
functie, wordt benadeeld in zijn positie als medewerker in de onderneming. 

6. Eenmaal per jaar zal de onderneming op verzoek van de organisaties haar medewerking verlenen 
om de ledenlijsten van de organisaties bij te werken. 

Artikel 54 
Uitkering aan de organisaties 

1. Lucent Technologies EMEA B.V. en Lucent Technologies Nederland B.V. zullen gezamenlijk aan de 
organisaties een bedrag uitkeren volgens de door partijen overeengekomen ‘Regeling uitkering aan 
de organisaties’. 
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Artikel 55 
Duur van deze overeenkomst 

1. Deze CAO treedt in werking op 1 januari 2006 en eindigt, zonder dat enige opzegging is vereist op 
31 december 2007. 

Artikel 56 
Overheidsmaatregelen

1. 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 alsdan zullen gelden. Indien nodig zullen partijen tussentijds tijdelijke 
voorzieningen treffen totdat overeenstemming is bereikt over de nieuwe bepalingen. 

Aldus overeengekomen te Hilversum op 11 november 2005 

Namens Lucent Technologies Nederland B.V., zowel voor zich als voor partij 2

Directeur  Directeur 

Namens partijen 3 t/m 5: 

Vereniging van Hoger Personeel Lucent Technologies, 

Voorzitter    Adviseur Arbeidsvoorwaarden 

FNV-Bondgenoten,

Bestuurder

De Unie, 

Voorzitter   Bestuurder
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Bijlage A 
Salarisschalen behorend bij de indelingsgroepen 

In deze bijlage zijn de salarisschalen behorend bij de indelingsgroepen opgenomen.
Het betreft hier:
 - de salarisschalen vanaf 1 oktober 2005,  

- de salarisschalen vanaf 1 oktober 2006 en 
- de schalen vanaf 1 oktober 2007. 
-

Salarisschalen vanaf 1 oktober 2005 

Indelingsgroep A2 A3 A4 A5 B C 
Bandmaximum 32.200 38.640 50.960 63.800 88.000 112.000 
Referentiesalaris 28.000 33.600 39.200 44.000 55.000 70.000 

Minimum
eindsalaris

25.200 30.240 35.280 39.600 49.500 63.000 

Bandminimum 18.500 18.601 23.520 26.400 33.000 42.000 

Salarisschalen vanaf 1 oktober 2006 

Indelingsgroep A2 A3 A4 A5 B C 
Bandmaximum 32.718 38.985 51.480 65.250 89.600 113.600 
Referentiesalaris 28.450 33.900 39.600 45.000 56.000 71.000

Minimum
eindsalaris

25.605 30.510 35.640 40.500 50.400 63.900 

Bandminimum 18.777 20.340 23.760 27.000 33.600 42.600 

Salarisschalen vanaf 1 oktober 2007 

Indelingsgroep A2 A3 A4 A5 B C 
Bandmaximum 33.350 39.445 52.000 66.700 91.200 115.200 
Referentiesalaris 29.000 34.300 40.000 46.000 57.000 72.000 

Minimum
eindsalaris

26.100 30.870 36.000 41.400 51.300 64.800 

Bandminimum 19.161 20.580 24.000 27.600 34.200 43.200 
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Salarisgaranties
 

Bij de individuele salarisherziening in 2006 en 2007  zijn  de navolgende garanties van toepassing. 
Deze garanties gelden niet voor de medewerkers die deelnemen aan het Sales Compensation Plan. 

Schaalpos/Beoordelin
g

1 2 3 4 

< 90 30* 25 20 10 

90 - 100 25 25 20 10 

100 -110 20 20 20 10 

110 en hoger 15 15 10 10 

* De getallen in de matrix behorend bij een combinatie van Schaalpositie en Beoordeling zijn de 
percentages die weergeven met welk minimumpercentage, van het door de Board of Directors 
toegekende gemiddelde budget per individuele medewerker voor Nederland, de feitelijke 
maandsalarissen van de medewerkers behorend tot die combinatie worden verhoogd. 

- De vakorganisaties worden jaarlijks in juni uitgenodigd voor een eerste toetsing van de 
zorgvuldigheid die in het kader van het salarisherzienings–proces in acht dient te worden 
genomen.

- De vakorganisaties krijgen jaarlijks in september inzicht in het benchmarkingsproces en de 
voorcalculatie. In juni zal dat overleg worden gepland. 

- De vakorganisaties krijgen in de maand na de salarisherziening zodanig inzicht in de nacalculatie 
van de salarisherziening dat de naleving van de garantiebepalingen kan worden getoetst. 
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Bijlage B 
Herplaatsing medewerkers in geval van reorganisatie 

Indien reorganisaties ingrijpende gevolgen hebben voor medewerkers, wordt in overleg met de 
organisaties een sociaal plan opgesteld waarin wordt aangegeven met welke belangen in het 
bijzonder rekening wordt gehouden en welke voorzieningen worden getroffen. 
Teneinde daarbij zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de lokale omstandigheden, is er in 
overleg met de organisaties voor gekozen dat deze sociale plannen lokaal (in de bedrijfsonderdelen) 
tot stand komen. De herplaatsing van vrijkomende medewerkers binnen de onderneming is daarbij 
zowel voor de onderneming als voor de organisaties een belangrijk uitgangspunt. 

De onderneming stelt vast dat het in afnemende mate mogelijk is vrijkomende medewerkers binnen 
de onderneming te herplaatsen. Daardoor ontstaat steeds meer de behoefte om een zwaarder 
beroep te doen op de creativiteit om beëindiging van het dienstverband te voorkomen. 

De onderneming en de organisaties zijn van mening dat een extra krachtsinspanning nodig is om, 
waar een herplaatsing binnen de onderneming niet mogelijk is, medewerkers buiten de onderneming 
tewerk te stellen. De onderneming is van mening dat hieraan in het overleg met de organisaties bij 
het vaststellen van sociale plannen invulling dient te worden gegeven. 
Teneinde de mogelijkheden van tewerkstelling buiten de onderneming te optimaliseren, kan gedacht 
worden aan: 
- beschikbaar stellen van personele capaciteit teneinde het externe vacature-aanbod beschikbaar te 

maken voor werkzoekenden binnen de onderneming; 
- scholing, hetzij door participatie in bij de onderneming bestaande opleidingen, hetzij via het 

verlenen van faciliteiten voor het volgen van externe opleidingen; 
- inschakeling zo nodig op kosten van de onderneming, van op tewerkstelling van medewerkers 

gespecialiseerde instanties, zoals het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI); 
- het verlenen van faciliteiten aan medewerkers om het hierboven genoemde zo goed mogelijk te 

kunnen realiseren (bijvoorbeeld: toestaan van sollicitatieverlet indien niet anders te regelen, 
vergoeding van reiskosten indien daarin door het ontvangende bedrijf niet wordt voorzien). 

De onderneming is bereid indien dit zinvol wordt geacht, de totstandkoming van dit soort afspraken 
op regionaal niveau te bevorderen. 
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Bijlage C 
Inkomensafbouw voor medewerkers in ploegendienst 

1. De medewerker die de ploegendienst verlaat en overgaat naar een ander dienstrooster met een 
lager maandinkomen, komt in aanmerking voor de volgende inkomensafbouw-regeling. 

 - de hoogte van het af te bouwen bedrag is gelijk aan het verschil tussen het oude 
maandinkomen (inclusief ploegentoeslag) en het nieuwe maandinkomen (inclusief eventuele 
[ploegen]toeslag);

- de duur van de afbouwregeling wordt afgeleid van het aantal volle ononderbroken 
ploegenjaren, met dien verstande dat ieder vol ploegenjaar recht geeft op een maand afbouw. 
Voor medewerkers van 45 jaar en ouder geldt dat ieder vol ploegenjaar recht geeft op twee 
maanden afbouw; 

 - in de eerste helft van de afbouwregeling ontvangt de medewerker 75% van het af te bouwen 
bedrag; in de tweede helft 25%. De medewerker die vrijwillig de ploegendienst verlaat en 
jonger is dan 55 jaar ontvangt de helft van bovengenoemde respectievelijke percentages; 

 - de medewerker van 55 jaar en ouder met minimaal 10, doch minder dan 20 ononderbroken 
ploegenjaren, ontvangt met inachtneming van de inkomensafbouwregeling tot aan datum 
pensionering minimaal 25% van het af te bouwen bedrag; 

 - de medewerker van 55 jaar of ouder met minimaal 20, doch minder dan 30 ononderbroken 
ploegenjaren, ontvangt met inachtneming van de inkomensafbouw-regeling tot aan datum 
pensionering minimaal 50% van het af te bouwen bedrag; 

 - de medewerker van 55 jaar of ouder met minimaal 30 ononderbroken ploegenjaren, ontvangt 
met inachtneming van de inkomensafbouwregeling tot aan datum pensionering 75% van het 
af te bouwen bedrag. 

2. Indien de medewerker op medische gronden de ploegendienst heeft verlaten en hem een 
uitkering ingevolge de WAO/WIA wordt toegekend, komt hij in aanmerking voor de regeling 
vervat in artikel ‘Aanvulling WAO/WIA-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid’ van deze 
overeenkomst. Daarenboven komt medewerker in aanmerking voor de inkomensafbouwregeling. 
De afbouw vindt in dat geval plaats tot het maandinkomen als genoemd in lid 3, vermeerderd met 
de WAO/WIA-uitkering. 

3. De medewerker die de ploegendienst onvrijwillig verlaat en in de ploegendienst een 
maandinkomen genoot gelijk aan of hoger dan dat van een vergelijkbare voltijddagdienstwerker, 
kan aanspraak maken op een zodanig dienstrooster, dat het daaruit voortvloeiende 
maandinkomen minimaal overeenkomt met dat van een vergelijkbare medewerker in een 
voltijddagdienstrooster. Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing voor de 
ploegenwerker van 55 jaar of ouder die de ploegendienst vrijwillig verlaat. 

4. De betaling ingevolge de inkomensafbouwregeling vervalt bij overgang naar een (ploegen)dienst, 
welke recht geeft op een maandinkomen (inclusief [ploegen]toeslag) dat gelijk of hoger is dan het 
voor de overgang geldende maandinkomen (inclusief [ploegen]toeslag). De afbouwregeling 
vervalt bij beëindiging van het dienstverband. Treedt de medewerker opnieuw in dienst van de 
onderneming dan tellen de vroegere ploegenjaren niet mee voor de inkomensafbouwregeling. 

5. Het afbouwbedrag zal bij collectieve salarisverbeteringen dienovereenkomstig worden verhoogd. 

6. Terzake van de door medewerkers opgebouwde rechten ingevolge de ploegentoeslag-
garantieregeling zoals deze tot 1-1-1989 gold, is gedurende de looptijd van deze CAO de volgende 
overgangsregeling van toepassing: 

 - alle betalingen op grond van de vroegere ploegentoeslaggarantieregeling worden gewaarborgd 
op het niveau zoals dit is bereikt op de dag voorafgaande aan die waarop het huidige 
ploegengebouw is ingevoerd; 

 - bij de toepassing van de huidige inkomensafbouwregeling tellen alle ploegenjaren mee zoals 
deze voorafgaande aan de invoeringsdatum van de huidige ploegenbeloningsregeling in 



 

37

 

ploegendienst zijn doorgebracht voor zover althans deze niet zijn geëffectueerd ingevolge de 
vroegere ploegentoeslaggarantieregeling. 
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Bijlage D 
Toelichting op berekening maandsalaris ploegendienst en ploegentoeslag 

1. Het maandsalaris van de ploegenwerker wordt bepaald door het maandsalaris volgens het artikel 
‘Maandsalaris’ van deze overeenkomst te vermenigvuldigen met het basispercentage. 

 Het basispercentage wordt als volgt berekend: 

het aantal feitelijk te werken uren in een cyclus
cyclus * 405

2. De ploegentoeslag wordt bepaald door het totaal van de inconveniëntie van de werk- en 
pauzetijden in een cyclus volgens het inconveniëntieschema van het artikel ‘Beloning 
ploegendienstrooster’, lid 3 van deze overeenkomst, te delen door het aantal feitelijk te werken 
uren in een cyclus. De uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met het basispercentage.

 De formule voor berekening van de ploegentoeslag is als volgt: 

totaal toeslag in een cyclus

aantal feitelijk te werken uren in een cyclus6 * het basispercentage

 Voor een voorbeeldberekening van het maandsalaris ploegendienst en de ploegentoeslag 
verwijzen wij u naar de brochure ‘Beloningsregeling ploegenwerkers’. 

                     
5

Voor de volcontinuroosters: 4/5- en 5-ploegendienst en daarvan afgeleide roosters vindt de berekening 
plaats op basis van 38 uur per week. 

6 Bij berekening van het maandsalaris van een 4-ploegendienstwerker wordt uitgegaan van 150 te werken 
uren in een cyclus, terwijl bij berekening van de ploegentoeslag wordt uitgegaan van 157,5 uren in een 
cyclus.
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Bijlage E 
Telewerken

1. De onderneming zal initiatieven ontwikkelen gericht op het stimuleren van de groei van het aantal 
telewerkers. De voortgang van deze inspanning zal jaarlijks aan de vakorganisaties worden 
gerapporteerd.

 Ter nadere bepaling van de spelregels die bij telewerken gelden, heeft de onderneming een nadere 
richtlijn en een aanvullende telewerkovereenkomst opgesteld. Wijzigingen in de richtlijn en de 
telewerkovereenkomst zullen niet eerder worden aangebracht dan na overleg met de 
Ondernemingsraad.
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Bijlage F 
Koppeling tussen afspraken 

 

 

1. Er is een duidelijk koppeling tussen het inleveren van de twee flexdagen op de wijze zoals in 
artikel 20.4 genoemd en het storten van de bijdrage in levensloop volgens artikel 20.4 lid b. 
Afgesproken is dat deze twee elementen slechts geldig zijn gedurende de looptijd van deze CAO. 


