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Principe-akkoord 

 
CAO-onderhandelingen NXP 2007 

 

 
Partijen,  

 

1.   a.  NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS BV (voorheen Philips Semiconductors BV) 
 b.  NXP SOFTWARE BV (voorheen Philips Software BV) 

 
hierna tezamen genoemd: NXP Nederland       

 
en 
 
 
2. VHPP, gevestigd te Eindhoven; 
 
3. DE UNIE, gevestigd te Culemborg; 
 
4. FNV BONDGENOTEN, gevestigd te Utrecht; 
 
5. CNV BEDRIJVENBOND, gevestigd te Utrecht; 

 

 

Overwegen het volgende: 
 

- In september 2006 is NXP ontstaan door verzelfstandiging uit het Philipsconcern. 

- Partijen achten het wenselijk om medewerkers duidelijkheid te bieden omtrent het voor 

hen geldende arbeidsvoorwaardenpakket in de vorm van een CAO en een 

Pensioenregeling. 

- Duidelijkheid voor de medewerkers wordt door partijen van groot belang geacht teneinde 

het werkklimaat binnen de organisatie verder te verbeteren en een perspectiefrijke 

toekomst voor medewerkers binnen NXP Nederland te realiseren. Het NXP-management 

in Nederland speelt bij het verschaffen van deze duidelijkheid een belangrijke rol. 

- Partijen zijn bovendien van mening dat een verdere verbetering van de concurrentiekracht 

van NXP Nederland belangrijk is. Een grotere concurrentiekracht moet leiden tot meer 

zekerheid omtrent werk en inkomen voor de medewerkers. Versterking van 

concurrentiekracht kan onder meer worden bereikt door nog meer te investeren in mensen, 

een beter evenwicht te realiseren tussen interne en externe flexibiliteit en door mens- en 

resultaatgericht leiderschap. 
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- Partijen erkennen dat maatregelen om de concurrentiekracht te verstevigen alleen kans 

van slagen hebben als ze op een breed draagvlak kunnen rekenen.  

- Partijen kwamen in september 2006 Overgangsmaatregelen overeen, waarin voortzetting 

van het vóór de verzelfstandiging bestaande arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief de 

pensioenregelingen, uitgangspunt was.  

- In de loop van 2007 hebben partijen de in de Overgangsmaatregelen vastgelegde 

afspraken omtrent de (uitvoering van de) pensioenregelingen ingrijpend herzien en 

overeenstemming bereikt over een overgang van de Stichting Philips Pensioenfonds (PPF) 

naar de Stichting Pensioenfonds voor de Metalektro (PME). 

- PME geeft tevens- voor zover van toepassing en tegen kostprijs - uitvoering aan de tussen 

partijen overeengekomen Garantieregeling voor medewerkers die op 1 oktober 2007 

overgaan naar PME en die kiezen voor waardeoverdracht van hun bij PPF opgebouwde 

pensioenrechten naar PME (zie onder D.). 

- Partijen achten het wenselijk om de tussen hen, tegen de achtergrond van het 

bovenstaande, gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een principe-akkoord, 

alvorens de CAO-teksten en bijbehorende Regelingen ArbeidsVoorwaarden (RAV’s) 

overeenkomstig de daartoe gebruikelijke procedures, vast te stellen. 

 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 

 

A. NXP-CAO’s 

Tussen partijen is overeenstemming bereikt over NXP-CAO’s (CAO-A en CAO-B), waarin het 

reeds vóór de verzelfstandiging bestaande arbeidsvoorwaardenpakket is voortgezet en de tussen 

partijen op 28 september 2006 overeengekomen “Overgangsmaatregelen met betrekking tot de 

verzelfstandiging van Philips Semiconductors Nederland naar NXP Semiconductors B.V. en NXP 

Software B.V. te Eindhoven”, zijn geïntegreerd (Bijlage N CAO-A en Bijlage L CAO-B).  

 

Hiermee is tussen partijen definitief overeenstemming bereikt over de na het overleg tussen 

partijen op 22 januari 2007 nog openstaande arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen, te weten,  

 

• De integratie van de Overgangsmaatregelen in de CAO’s; 

• De looptijd van de CAO’s; 

• Arbeidsmarktbemiddeling. 

 

Partijen hebben zich over en weer bereid verklaard mee te werken aan het gezamenlijk  

verkrijgen van dispensatie van de toepasselijkheid van de Metalektro-CAO, gedurende de 

looptijd van deze NXP-CAO’s. 

 

 

B. Paritaire werkgroepen 

 

1. Toekomst NXP-CAO 
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Partijen zijn, onder verwijzing naar het voorgenomen art. A2
1
 van Bijlage N CAO-A 

respectievelijk Bijlage L CAO-B, overeengekomen dat een paritair samengestelde werkgroep, 

tijdens de looptijd van de CAO’s, onderzoek doet naar de procedurele en inhoudelijke aspecten 

van een NXP-ondernemingsCAO voor de periode na 1 januari 2008. In dit onderzoek komen 

onderwerpen als werkingssfeer, dispensatie van de toepasselijkheid van de Metalektro-CAO en 

de te verwachten knelpunten in geval van een eventuele overgang naar de Metalektro-CAO aan 

de orde, alsmede de huidige CAO-structuur. Een arbeidsvoorwaardelijke pakketvergelijking 

inclusief pensioen tussen de CAO’s en de Metalektro-CAO wordt ook in dit onderzoek 

betrokken. De onderzoeksresultaten komen aan de orde in de onderhandelingen tussen partijen 

over het al dan niet opnieuw sluiten van een NXP-ondernemingsCAO voor de periode na 1 

januari 2008. 

 

2. Verbetering concurrentiepositie NXPNederland 

Partijen zullen onderzoeken welke maatregelen in welke mate zouden kunnen bijdragen aan een 

verbetering van de concurrentiepositie van NXP Nederland. Tevens zullen partijen onderzoeken 

onder welke voorwaarden het treffen van dergelijke maatregelen aanvaardbaar is. In dit 

onderzoek worden de mogelijkheden tot verdere flexibilisering van arbeidsvoorwaarden 

meegenomen. 

Partijen hebben als doelstelling dat de uitkomst van deze studie zodanige arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken oplevert dat inning van de werknemerspremie, zoals bedoeld in art. C9, ook na 1 

januari 2008 mogelijk enige tijd niet noodzakelijk is. 

 Voorafgaande aan het onderzoek maken partijen afspraken over de procedurele aspecten ervan. 

Ook de resultaten van dit onderzoek komen aan de orde in de onderhandelingen tussen partijen 

over een nieuwe CAO voor de periode na 1 januari 2008. 

 

 

 

C. Pensioenregeling CAO-A en CAO-B 

1. De medewerkers van NXP Nederland gaan deelnemen aan de pensioenregelingen van PME. 

Meer in het bijzonder betekent dit: 

• De pensioenopbouw bij PPF loopt door tot en met 30 september 2007; 

• De pensioenopbouw bij PME start per 1 oktober 2007, conform door NXP Nederland met 

PME en vakorganisaties daarover gemaakte afspraken; 

• De bij PPF lopende risicoverzekeringen (in het bijzonder betreffende het nabestaanden-

pensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en de Anw-hiaatverzekering) worden per 

ultimo september 2007 stopgezet en worden als volgt ingevuld. 

 

a. De verzekering van het nabestaandenpensioen is standaardonderdeel van de pensioen-

regeling van PME; 

                                                 
1
 Dit artikel luidt: 

 

Artikel A2 Bedrijfs CAO. 

Partijen verklaren een bedrijfs-CAO tot stand te willen brengen en zullen daartoe met inachtneming van bij partijen 

intern geldende procedures en met inachtneming van de procedures uit de Metalektro CAO een verzoek om 

vrijstelling indienen. 

(…) 
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b. De verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt bij PME ondergebracht 

via een aanvullende module (zie ook punt 7.);  

c. aan alle medewerkers zal vóór 21 september 2007 een (individuele) offerte voor een 

Anw-hiaatverzekering worden aangeboden. 

 

2. Onder de voorwaarde dat de medewerker instemt met waardeoverdracht naar PME komen de 

medewerkers - voor zover zij tevens aan de overige criteria, zoals opgenomen in de PME-

regeling, voldoen - in aanmerking voor de PME-overgangsregelingen, voorheen genoemd 

TOP-SUM, danwel TOP-SUMO. 

 

3.  De basisuittredingsleeftijd voor TOP-SUM is 62 jaar in plaats van 61 jaar (voor TOP-SUMO 

is de basis uittredingsleeftijd voor iedereen 62 jaar). 

 

4. Het NXP-pensioensalaris bevat de navolgende looncomponenten: 12 maal maandsalaris, 

ploegentoeslag, vakantietoeslag, 13e maanduitkering en de gerealiseerde bonus, zoals 

bedoeld in art. 18c CAO-A en art. 15c CAO-B. Per 1 oktober 2007 wordt het pensioensalaris 

gebaseerd op de gegevens per 1 oktober 2007 en de bonus, betaald in maart/april 2007. Per 1 

januari van elk jaar daaropvolgend wordt het pensioensalaris gebaseerd op de gegevens per 

die eerste januari en de bonus betaald in maart/april van het voorafgaande jaar. Bij 

indiensttreding gelden de gegevens per die datum. 

 

5. Over het NXP-pensioensalaris minus de toepasselijke franchise wordt - op jaarbasis - tot een 

bedrag van € 59.664,- (niveau 2007) 2,2% OP opgebouwd en daarboven 1,75% OP. Het 

nabestaandenpensioen volgt uit de reglementaire bepalingen. 

 

6. Partijen hebben overeenstemming bereikt over een Garantieregeling voor medewerkers die 

op 1 oktober 2007 overgaan naar PME, mits zij instemmen met waardeoverdracht (zie onder 

D.). 

 

7. Het arbeidsongeschiktheidspensioen (WIA-excedent), te verzekeren via de PME module 

WIA excedent,  ligt op 70% van het pensioengevend salaris boven de WIA-grens. Indien 

PME besluit het percentage van 70% dwingend te verhogen tot 75%, is laatstgenoemd 

percentage van toepassing. 

 

8. Voor medewerkers, met wie een VROM-regeling is afgesproken met als uiterste 

vertrekdatum 30 september 2007, geldt voortzetting pensioenopbouw bij PPF.   

 

9. De voor de medewerkers geldende pensioenpremie bedraagt 1,2% van de pensioengrondslag. 

Deze werknemerspremie wordt door NXP Nederland maandelijks ingehouden op het salaris. 

Gedurende de periode van 1 oktober 2007 tot 1 januari 2008 wordt geen werknemerspremie 

geheven. Indien op 1 januari 2008 geen nieuwe CAO is afgesloten, overleggen partijen hoe, 

in het licht van de afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van de uitkomsten van de 

studie, bedoeld in art. B2, verrekening van de premie plaatsvindt. 
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10. Medewerkers ontvangen een voorstel inzake de waardeoverdracht van PPF naar PME. De 

waardeoverdracht zal plaatsvinden, tenzij de medewerker binnen 6 weken na ontvangst van het 

voorstel verklaart niet akkoord te gaan met de waardeoverdracht. 

 

 

D. Garantieregeling voor NXP-medewerkers die op 1 oktober 2007 overgaan naar PME 

De tussen partijen overeengekomen pensioenregeling, inclusief PME Overgangsregeling, 

resulteert voor sommige medewerkers in een vooruitgang en voor anderen in een achteruitgang 

van het te bereiken pensioen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen (1) ouderdomspensioen, 

(2) nabestaandenpensioen, (3) arbeidsongeschiktheidspensioen en premieverstrijstelling bij 

arbeidsongeschiktheid. Waar sprake is van een achteruitgang in één of meerdere van de 

genoemde pensioenonderdelen vindt deze garantieregeling toepassing onder de voorwaarde dat 

de medewerker instemt met waardeoverdracht. 

 

De omvang van het verschil in te bereiken pensioen tussen de huidige en de nieuwe 

pensioenregeling wordt bepaald door per individu een projectie te maken van de 

pensioenopbouw per pensioensoort in beide regelingen vanaf 1 oktober 2007 tot de 

pensioendatum. Bij deze projectie worden alle relevante elementen van de onderscheiden 

regelingen in ogenschouw genomen, zoals pensioengrondslagen en opbouwpercentages. Het te 

bereiken pensioen wordt vervolgens voor zowel de huidige als de nieuwe regeling contant 

gemaakt, rekening houdend met ontslagkansen, sterftekansen en invaliditeitskansen. De 

gehanteerde veronderstellingen zijn weergegeven in bijlage 1 van de brief van 12 juli 2007 aan 

vakorganisaties.  

 

Hoe wordt het te bereiken pensioen vastgesteld? 

a) FLEX Ouderdomspensioen (OP65) 

Jaarlijkse opbouw per deelnemer van OP65 bedraagt 2% over de pensioengronslag (PGFlex). 

PGFlex verandert niet tijdens de projectieperiode. Per deelnemer geldt: 

 

PGFlex = (12-maandsalaris + 13e maand + vakantietoeslag + ploegentoeslag + gemiddeld 

gerealiseerde CAO-bonus per functie-/vakgroep + gemiddelde overige variabele toeslagen 

per functie-/vakgroep + 2% levensloopbijdrage) minus franchise. 

Overigens wordt hier eveneens – indien van toepassing - rekening gehouden met de extra 

opbouw franchise en de suppletietoeslag. 

b) PME Ouderdomspensioen met 70% opbouw nabestaandenpensioen (OP65/70%NP) 

Jaarlijkse opbouw per deelnemer van OP65/70%NP bedraagt 2,2% over de pensioengrond-

slag PGPME tot aan de salarisgrens van € 59.664,-. Daarboven wordt 1,75% PGPME 

opgebouwd. PGPME verandert niet tijdens de projectieperiode. 

PGPME = conform de overeengekomen salariscomponenten (12-maandsalaris + 13e maand 

+ vakantietoeslag + ploegentoeslag + gemiddeld gerealiseerde CAO-bonus per functie-

/vakgroep) minus franchise. 

 

Welke tekorten worden op welke wijze gecompenseerd? 

a) Een eventuele verlaging van het NP voor pensionering wordt per persoon op risicobasis 

bijverzekerd. 
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i. Voor iedere deelnemer wordt het nabestaandenpensioen bij overlijden in de PPF 

regeling en in de PME regeling berekend. Indien de PPF regeling tot hogere 

uitkomsten leidt, wordt het verschil het Garantie Risico Nabestaandenpensioen 

(GRNP); 

ii. Aan dit GRNP wordt een garantiewezenpensioen gekoppeld van 20 % van het GRNP; 

iii. Dit GRNP wordt als risicoverzekering ondergebracht. De verzekering duurt voort 

tijdens het dienstverband met NXP Nederland. Indien beëindiging van het 

dienstverband plaatsvindt wegens volledige arbeidsongeschiktheid loopt de 

verzekering door gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. 

b) Een eventuele verlaging van het AOP en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

wordt per persoon actuarieel neutraal omgezet in een aanvullend OP, inclusief 

premievrijstelling bij invaliditeit. Daarbij wordt per jaar een vast bedrag aan OP ingekocht 

gedurende de resterende looptijd tot de pensioendatum. Indien PME besluit het percentage in 

de regeling van het AOP dwingend te verhogen van 70% naar 75% zal laatstgenoemd 

percentage in de garantieregeling worden gehanteerd. 

c) Een eventuele verlaging van de pensioenen na pensionering wordt per persoon actuarieel 

neutraal omgezet in een aanvullend OP, inclusief premievrijstelling bij invaliditeit. Daarbij 

wordt per jaar een vast bedrag aan OP tijdsevenredig ingekocht gedurende de resterende 

looptijd tot aan de pensioendatum. Voor iedere deelnemer wordt het “tekort” berekend voor 

het ouderdomspensioen (plus andere pensioenvormen vanaf de pensioendatum, zoals tijdelijk 

ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen).  

 

De waarde van de som van de eventuele tekorten b en c wordt aangewend voor de verzekering 

van een ouderdomspensioen op 65 jaar (zonder nabestaandenpensioen). De inkoop van pensioen 

vindt plaats zolang het dienstverband voortduurt, inclusief premievrijstelling bij 

arbeidsongeschiktheid. 

 

De bij PME gefinancierde pensioenen uit de garantieregeling worden jaarlijks geïndexeerd op 

basis van de regels van PME (in 2007: op basis van de PME loonindex voor deelnemers en op 

basis van de prijsindex voor gewezen deelnemers en pensioentrekkenden). De nog niet 

gefinancierde garantierechten worden geindexeerd op dezelfde basis (in 2007: op basis van de 

PME-loonindex). 

 

E. Overige tussen partijen gemaakte afspraken 

NXP Nederland zal vakbonden en medezeggenschap betrekken bij het tot stand brengen van een 

integraal HR-beleid, voor zover daarvan op dit moment nog geen sprake is. Betrokkenheid als 

verzamelnaam voor betrokken zijn, voelen en worden, vormt een belangrijk onderdeel van 

integraal HR-beleid. NXP Nederland streeft naar een situatie waarin medewerkers hun 

verantwoordelijkheid durven, willen en kunnen (blijven) nemen en zal de medewerkers 

voldoende faciliteren en stimuleren om deze gewenste situatie te bereiken. HR-beleid is in de 

visie van partijen een instrument tot verdere verbetering van het werkklimaat in de organisatie. 

Duidelijke communicatie over strategie en mogelijke veranderingen vormt nadrukkelijk een 

onderdeel van HR-beleid. 

 

 

F. Looptijd NXP-CAO’s 
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Partijen zijn met betrekking tot de looptijd overeengekomen dat de NXP-CAO’s in werking 

treden met ingang van 1 oktober 2007, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2006 en eindigt, 

zonder dat daartoe enige opzegging is vereist, op 1 januari 2008. 

 

 

 

 

 

Eindhoven, 5 september 2007, 

 

 

 

 

NXP  Nederland 

 

 

 

VHPP 

 

 

De Unie 

 

 

FNV Bondgenoten 

 

 

CNV Bedrijvenbond 

 


