
CAO resultaat KPN 

De gezamenlijke vakorganisaties hebben over de vernieuwing van uw cao KPN per 1 januari 2008 

onderhandeld. Er is afgelopen week een resultaat bereikt. KPN heeft deze onderhandelingen zwaar 

ingezet op een aantal onderwerpen en daarmee de onderhandelingen onder grote druk gezet. Wij zijn 

er in geslaagd om deze onderwerpen tijdens de onderhandelingen één voor één bijna allemaal van 

tafel te halen en een groot deel van onze eigen inzet te realiseren.  

In verband met de feestdagen en de jaarwisseling zullen de ledenraadplegingen na 14 januari 2008 

plaatsvinden. In deze nieuwsbrief al wel de belangrijkste punten uit het resultaat zodat u op de hoogte 

bent. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat er pas een definitieve cao tot stand komt nadat de 

leden zich over de inhoud hebben kunnen uitspreken.  

In deze cao zal een differentiatie worden doorgevoerd. Dit betekent dat er 5 verschillende groepen 

werknemers worden benoemd die verschillende regelingen aangeboden krijgen.  

De verschillende groepen zijn: 

1. IT (± 750 werknemers) 

2. Sales (± 700 werknemers), 

in deze groep zitten de werknemers van Sales die onder de huidige Payplanregeling vallen. 

3. Retail (± 900 werknemers), 

in deze groep zitten de verkoopmedewerkers en managers die onder de huidige 

Payplanregeling vallen. 

4. Operations (± 2500 werknemers), 

in deze groep zitten de monteurs, planners en leidinggevenden van W&O en ZM. 

5. Overig (9000 werknemers),  

alle werknemers die niet in een van bovenstaande groepen vallen behoren tot de groep 

overige werknemers. 

Looptijd 

De looptijd van de nieuwe cao zal 2 jaar zijn; van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009. 

Salaris 

IT:   per 1 januari 2008 2% structurele loonsverhoging en 1,5% variabele beloning. 

  per 1 januari 2009 2% structurele loonsverhoging en 1,5% variabele beloning. 

Sales:   per 1 januari 2008 4,25% variabele beloning. 

per 1 januari 2009 4,25% variabele beloning. 

Retail:  per 1 januari 2008 2% structurele loonsverhoging en 1,5% variabele beloning. 

per 1 januari 2009 2% structurele loonsverhoging en 1,5% variabele beloning. 

Operations:  per 1 januari 2008 2,5% structurele loonsverhoging en 0,75% variabele beloning. 

per 1 januari 2009 2,5% structurele loonsverhoging en 0,75% variabele beloning. 

Overig: per 1 januari 2008 2,5% structurele loonsverhoging en 0,75% variabele beloning. 

per 1 januari 2009 2,5% structurele loonsverhoging en 0,75% variabele beloning. 

De regeling resultaatbeloning wordt afgeschaft, deze wordt ingeruild door een gecombineerde 

winstuitkering met variabele beloning. Iedere werknemer die onder de regeling resultaatbeloning valt 

krijgt 3,5% extra variabele beloning. Er zullen 2 targets op het niveau van het bedrijfsonderdeel 

worden gesteld en 3 targets op het individuele niveau. Dit systeem is gelijk aan het huidige systeem 

voor de Raad van Bestuur en de PAO medewerkers. 



Arbeidsduur 

Voor IT en Sales zal de arbeidsduur verlengd worden naar 40 uur. Hier staat uiteraard wel een 

compensatie tegenover. Deze compensatie zal 50% structureel en 50% variabel worden gerealiseerd. 

Dit betekent dat deze werknemers 4,05% structurele compensatie ontvangen en 5,7% variabele 

beloning bovenop de hierboven genoemde percentages onder het kopje salaris. Deze werknemers 

kunnen kiezen om een 37 urige werkweek te behouden en worden daarmee deeltijder. 

Voor de overige groepen werknemers wordt de arbeidsduur niet aangepast. De werkgever had nog 

voorgesteld om de arbeidsduur voor Retail te verhogen naar 38 uur, maar gelukkig hebben wij dit van 

tafel gekregen en blijft de arbeidsduur voor Retail nog gewoon 37 uur. 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Arbeidstijden

De normen voor arbeidstijden en rusttijden in de cao blijven gehandhaafd. De roosters worden 28 

dagen van tevoren bekend gemaakt. Dit is gelijk aan de huidige situatie. 

Op dit moment wordt er TOT doorbetaald bij ziekte en vakantie. Deze afspraak is geschrapt in de 

nieuwe cao vanuit de overweging dat de werknemer tijdens ziekte en verlof niet geconfronteerd wordt 

met onregelmatige tijden en hiervoor dus ook niet gecompenseerd hoeft te worden. 

Regeling eigen product  

De korting voor werknemers van KPN wordt verhoogd van 200 naar 300 euro op jaarbasis. 

Cao budget

Per 1-1-2009 wordt een cao budget ingevoerd. De werknemer ontvangt maandelijks een budget van 

14,8%, dat door de werknemers maandelijks vrij te besteden is en aan te wenden is voor diverse 

doelen. Hiervoor zullen diverse bronnen en doelen worden benoemd waardoor medewerkers gebruik 

kunnen maken van alle gunstige fiscale voordelen van de uitruil.  

Het budget wordt bekostigd door het inleveren van: de vakantietoeslag, bovenwettelijk verlof (47 

uren), de toelage levensloop, de jubileumgratificatie en het buitengewoon verlof. Door het inleveren 

van deze bronnen ontstaat er een doelbudget dat door de werkgever verhoogd wordt met een 

compensatie voor de pensioenopbouw.  

Het buitengewoon verlof in geval van overlijden van familieleden in de 1
e
 en 2

e
 graad blijft in de cao 

opgenomen. Dit betekent dat de werknemer in die gevallen recht blijft houden op 4 resp. 2 vrije dagen 

met behoud van salaris.  

Jubileumgratificatie

Deze regeling vervalt, maar we hebben een afbouwregeling afgesproken en het budget wordt volledig 

gecompenseerd in het cao budget! Pas in 2010 begint de afbouwregeling en pas in 2013 is de 

jubileumgratificatie volledig afgeschaft. 

Opzegtermijn

De opzegtermijnen voor de werkgever worden aangepast conform de regelingen in het Burgerlijk 

Wetboek. De besparing die dit oplevert gaat naar de mobiliteitscao.  

Pensioenen

De afgelopen jaren werden de pensioenen van actieven en gepensioneerden geïndexeerd met de 

loonstijgingen bij KPN. De loonstijgingen zijn bij KPN de afgelopen jaren achtergebleven bij de 

prijsindexatie. Vanaf 1 januari 2008 zullen de pensioenen van actieven en gepensioneerden (en 

slapers) met de prijsindex geïndexeerd gaan worden.

De uitkeringen van de VUT’ers worden geïndexeerd met 2,5%.  

Employability  

Er komt een jaarbudget beschikbaar van 1000 euro per werknemer voor het verbeteren van de eigen 

inzetbaarheid, die vrij te besteden is. De benodigde tijd komt voor 50% voor rekening van de 

werkgever.  

In de huidige cao is het budget voor employability 1150 euro per 5 jaar, er is dus een forse verhoging 

van het budget gerealiseerd. Echter hiervoor moet wel het een en ander ingeleverd worden.  

Voor de bekostiging van dit budget worden de collectief verlichtende maatregelen afgeschaft. Dit zijn 



de volgende regelingen: geen verplichting nachtdiensten en overwerk voor 55+, mogelijkheid korter 

werken vanaf 60 jaar, mogelijkheid verkorting arbeidsduur en de leeftijdsdagen. 

De huidige toekenningen van de collectief verlichtende maatregelen worden bevroren. Dit betekent 

dat iedereen die nu reeds gebruikt maakt van een van bovenstaande regelingen, deze regeling 

behoudt. Er worden geen extra leeftijdsdagen meer toegekend.  

Keuzetijd

Het functiecontract wordt vanaf het tweede kwartaal 2008 afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt de 

regeling keuzetijd. Jaarlijks kan de werknemer in overeenstemming met de werkgever kiezen voor een 

afwijkende arbeidsduur van 36 tot 40 uur. De uitbetaling van de keuzetijd wordt gezien als structureel 

loon.  

Aanloopschaal

Bij het aanvaarden van een nieuwe functie binnen KPN kan het voorkomen dat men eerst geplaatst 

wordt in een aanloopschaal alvorens men ingroeit in de functionele schaal. In de huidige situatie kan 

de duur van de aanloopschaal 12 maanden bedragen. In de nieuwe cao zal de duur van de 

aanloopschaal gemaximeerd worden op 6 maanden. 

Reiskosten  

De huidige reiskostentabel wordt geïndexeerd met de algemene stijging van de kosten van het 

openbaar vervoer.  

Er zijn diverse onderwerpen die wel besproken zijn tijdens de onderhandelingen, maar die wij van tafel 

hebben gehaald en daarmee overeind hebben kunnen houden.  

De belangrijkste onderwerpen die dus niet doorgaan: 

- De werkgever heeft sterk ingezet op het realiseren van alleen een variabele beloning en geen 

structurele loonstijging. Wij hebben desondanks een structurele loonstijging gerealiseerd voor 

bijna alle werknemers. 

- Geen overgang van een pensioenregeling op basis van middelloon naar beschikbare premie. 

De risicoverschuiving van de pensioenen van de werkgever naar werknemers is van tafel. 

- De normen voor de inroostering van de dagelijkse werktijd blijven overeind.  

- De normen wanneer uren worden uitbetaald als overwerk blijven gelijk. 

- De huidige regeling begeeftijd/wachttijd voor monteurs en ambulante werknemers blijft gelijk. 

- Het voorstel tot verdere differentiatie in de RSP tabel voor IT is ingetrokken. 

Wij informeren u op een later moment over de exacte data en tijdstippen van de ledenbijeenkomsten. 

Indien u zich afvraagt hoe het nu zit met de mobiliteitscao dan kunnen wij u vertellen dat de 

onderhandelingen voor de mobiliteitscao eind januari 2008 van start gaan.  

Tot slot wensen wij u prettige feestdagen en een goed en gezond 2008! 
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