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OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN – GETRONICS 
 
 
 
 
Partijen: 
 
1. KPN B.V. (verder: KPN), te 's-Gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, 

directeur Human Resources KPN 
 

  en 
 

2. ABVAKABOFNV, te Zoetermeer, hierbij vertegenwoordigd door Joost van Herpen 
3. CNV Publieke Zaak, te 's-Gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door Anselma Zwaagstra 
4. CMHF/VPP, te 's-Gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door Roel Zijlstra 

  (verder gezamenlijk genoemd: de vakorganisaties), 
 
 
 
Overwegende dat: 
 

• KPN haar activiteiten van onderdelen van KPN Zakelijke Markt zoals beschreven in de 
adviesaanvraag van 9 oktober 2008, te weten KPN Sales Corporate Market, ICT Services voor 
wat betreft Enterprise Communication Services (ECS) en Application Management Services 
(AMS) op 1 januari 2009 heeft overgedragen aan Getronics Nederland B.V. (Getronics) en 
Corporate Solutions per 1 januari 2010 heeft overgedragen, e.e.a. inclusief de bijbehorende 
stafafdelingen; 

• deze overdracht van de onderneming onder de werkingssfeer van de artikelen 7:662 e.v. BW valt 
als gevolg waarvan de bij deze activiteiten betrokken werknemers op het moment van overdracht 
van rechtswege in dienst zullen treden van Getronics; 

• hetzelfde geldt voor de overgang van de activiteiten van de volgende onderdelen en de daarbij 
betrokken werknemers: 

o I&O Operations Datacenter Eindhoven van IT NL per 1 januari 2009 
o 0800/0900 diensten van W&O N&S per 1 juli 2009 
o Zaalbeheer van W&O N&S Performance TV en Internet Services per 1 juli 2009 
o CM afdeling Callfactory van Televisie, Content & Broadcasting per 1 januari 2010; 

• Getronics vanaf 1 januari 2011 haar eigen dan geldende arbeidsvoorwaardenpakket en het 
Personeelshandboek boven CAO maar exclusief de pensioenregeling Getronics zal toepassen 
op de werknemers; deze werknemers blijven deelnemer in het KPN Pensioenfonds met in acht 
name van het in artikel 4 van deze overgangsafspraken bepaalde; 

• er verschillen bestaan tussen het arbeidsvoorwaardenpakket van KPN en dat van Getronics; 
• partijen over deze verschillen de onderstaande overgangsafspraken maken; 
• deze overgangsafspraken eind 2010 technisch aangepast zullen worden als de tussen nu en 

eind 2010 aan te brengen wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenpakket van KPN en Getronics 
inclusief de beide Sociale Plannen daar aanleiding toe geven, waarbij gelijkwaardigheid 
uitgangspunt blijft; 

• deze overgangsafspraken alleen in werking treden als per 1 januari 2011 niet sprake is van één 
integrale CAO voor KPN en Getronics; 

• Getronics deze overeenkomst mede ondertekent als blijk van haar akkoord met de inhoud ervan 
en dat zij de in deze overeenkomst opgenomen afspraken zal uitvoeren. 
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Komen overeen: 
 
 
Artikel 1 Overgang werknemers  
 
1.1 Algemeen 
De werknemers gaan op het moment van overgang van hun activiteiten van rechtswege over naar 
Getronics. Het karakter van de huidige arbeidsovereenkomst met KPN (bepaalde of onbepaalde tijd) blijft 
bestaan. De door de werknemer opgebouwde dienstjaren worden door Getronics overgenomen. 
 
1.2 Arbeidsvoorwaarden bij overgang 
Getronics past op deze werknemers gedurende het jaar 2009 en 2010 de KPN CAO, het Sociaal Plan 
KPN, de KPN pensioenregeling en de KPN vergoedingsregelingen toe. Vanaf 1 januari 2011 zal het 
arbeidsvoorwaardenpakket van Getronics inclusief het Sociaal Plan van Getronics op de werknemers 
worden toegepast, evenals de in deze overeenkomst opgenomen overgangsafspraken. De werknemers 
blijven deelnemer in het KPN Pensioenfonds met in acht name van het in artikel 4 van deze 
overgangsafspraken bepaalde. Waar in deze overeenkomst wordt afgeweken van de Getronics 
arbeidsvoorwaarden, gelden de afspraken uit deze overeenkomst. 
 
 
Artikel 2 Inschaling en inpassing 
  
2.1 Indeling in functiegebouw en salarisschaal Getronics 
De werknemers worden bij Getronics ingedeeld volgens de functiewaarderingsystematiek van Getronics. 
De bij KPN uitgeoefende functie bepaalt de indeling in het functiebouwwerk bij Getronics en daarmee in 
de salarisschaal van Getronics. Zowel KPN als Getronics maken gebruik van de Hay systematiek 
waardoor beide functiestelstels eenvoudig te vergelijken zijn.  
In bijlage 1 is de functieconversie matrix opgenomen, die de uitkomsten van de conversie op basis van 
de functiebeschrijvingen bevat. In de loop van 2010 toetst het management de uitkomsten daarvan aan 
de praktijk (feitelijke werkzaamheden) en vindt de individuele inpassing plaats.  
Indien de werknemer zijn individuele inpassing in het Getronics functiebouwwerk niet onderschrijft, 
bestaat er een bezwaar- en beroepsprocedure die is overeengekomen met de OR van Getronics. De 
aldus van toepassing zijnde functie wordt ingedeeld in het salarisgebouw van Getronics zoals dat geldt 
per 1 januari 2011.  
 
2.2 Berekening maandsalaris bij Getronics 
 
2.2.a. Salarislijn Overig 
Voor de werknemer zonder Keuzetijd die op 31 december 2010 voor 37 uur per week in dienst is, blijft de 
37 urige werkweek in stand. Het maandsalaris bij Getronics is gelijk aan het maandsalaris van de 
werknemer op 31 december 2010 (inclusief het deel van het salaris boven 100% rsp en inclusief een 
eventuele inpassingtoelage maar exclusief een eventuele bijzondere toelage en/of een eventuele 
herplaatsingstoelage), verhoogd met 80%1 van het percentage toeslag levensloop dat hij op grond van 
artikel 4.16 KPN CAO (2008-2009) in december 2008 ontving. Deze werknemers worden bij Getronics 
beschouwd als parttimers met een FTE van 37/40 (=92,5%). Het op deze wijze berekende maandsalaris 
vormt vanaf 1 januari 2011 het maandsalaris bij Getronics. 
 
                                                           
1 Omrekeningsfactor in verband met vakantie-uitkering, werkgeversbijdrage pensioen en variabele 
beloning  
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Voor de werknemer met 3 meeruren in het kader van Keuzetijd2 geldt de bij Getronics geldende normale 
arbeidsduur van 40 uur per week. Voor deze werknemers zal het op 31 december 2010 geldende 
maandsalaris (inclusief het eventuele deel van het salaris boven 100% rsp en inclusief een eventuele 
inpassingtoelage maar exclusief een eventuele bijzondere toelage en/of een eventuele 
herplaatsingstoelage) worden vermenigvuldigd met de factor 40/37 (= + 8,1%). De som hiervan wordt 
verhoogd met 80% van het percentage levensloop dat de werknemer op grond van artikel 4.16 KPN CAO 
(2008-2009) in december 2008 ontving. Het op deze wijze berekende maandsalaris vormt vanaf 1 januari 
2011 het maandsalaris bij Getronics. De toelage Keuzetijd komt te vervallen 
Voor de werknemer met 2 of 1 uur meeruren in het kader van Keuzetijd geldt het bovenstaande naar rato 
(+ 5,4% respectievelijk +2,7%). Deze werknemers worden bij Getronics beschouwd als parttimers met 
een FTE van 97,5% respectievelijk 95%).    
 
Deeltijdwerkers blijven hetzelfde aantal uren werken. Voor hen wordt voor de berekening van het 
inpassingsalaris per 1 januari 2011 het op 31 december 2010 geldende deeltijd maandsalaris (inclusief 
het eventuele deel van het salaris boven 100% rsp en inclusief een eventuele inpassingtoelage maar 
exclusief een eventuele bijzondere toelage en/of een eventuele herplaatsingstoelage) omgerekend naar 
een voltijdsalaris bij KPN. Het zo vastgestelde voltijd salaris wordt (in verband met het verschil in 
arbeidsduur voor voltijders) vermenigvuldigd met de factor 40/37 (= + 8,1%) en daarna verhoogd met 
80% van het percentage levensloop dat de werknemer op grond van artikel 4.16 KPN CAO (2008-2009) 
in december 2008 ontving. Het deeltijd maandsalaris bij Getronics wordt berekend naar rato van het 
aantal door de werknemer per week gewerkte uren in relatie tot de normale arbeidsduur (40 uur) bij 
Getronics. 
 
Indien het salaris van de werknemer bij Getronics bovenschalig wordt, is artikel 11 lid 5 van de Getronics 
CAO 2009 van toepassing. De tekst van dit artikel is neergelegd in bijlage 4. 
 
Een bij KPN toegekende bijzondere toelage of herplaatsingstoelage blijft bij Getronics van toepassing 
onder de met de werknemer bij KPN afgesproken condities en vervalt in ieder geval op het moment dat 
de werknemer een andere functie aanvaardt.  
 
2.2.b Salarislijn Sales 
Voor de fulltime werkende werknemer blijft de arbeidsduur van 40 uur per week in stand. Het 
maandsalaris bij Getronics ingaande 1 januari 2011 is gelijk aan het maandsalaris op 31 december 2010 
(inclusief het eventuele deel van het salaris boven 100% rsp en exclusief een eventuele 
inpassingtoelage, een eventuele bijzondere toelage en/of een eventuele herplaatsingstoelage), verhoogd 
met 80% van het percentage levensloop dat de werknemer op grond van artikel 4.16 KPN CAO (2008-
2009) in december 2008 ontving. 
 
Deeltijdwerkers blijven hetzelfde aantal uren werken. Het maandsalaris bij Getronics ingaande 1 januari 
2011 is gelijk aan het maandsalaris van de deeltijdwerknemer op 31 december 2010 (inclusief het 
eventuele deel van het salaris boven 100% rsp en inclusief een eventuele inpassingtoelage maar 
exclusief een eventuele bijzondere toelage en/of een eventuele herplaatsingstoelage). De som hiervan 
wordt verhoogd met 80% van het percentage levensloop dat de werknemer op grond van artikel 4.16 
                                                           
2 Deelname aan Keuzetijd in 2010 is in beginsel het uitgangspunt voor de omvang van de 
arbeidsovereenkomst bij Getronics vanaf 2011. Gezien de afnemende workload wordt in 2009 en 2010 
echter sterk gestuurd op het beperken van meeruren Keuzetijd. Om die reden zullen de werknemers, die 
in 2009 extra uren Keuzetijd hadden en in 2010 om reden van werkaanbod niet, als eersten naar een 
contract van 40 uur kunnen gaan zodra de economische situatie dit toelaat. 
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KPN CAO (2008-2009) in december 2008 ontving. Het deeltijd maandsalaris bij Getronics wordt 
berekend naar rato van het aantal door de werknemer per week gewerkte uren in relatie tot de normale 
arbeidsduur (40 uur) bij Getronics.  
 
Indien het salaris van de werknemer bij Getronics bovenschalig wordt, is artikel 11 lid 5 van de Getronics 
CAO 2009 van toepassing. 
 
Een bij KPN toegekende bijzondere toelage of herplaatsingstoelage blijft bij Getronics onder de met de 
werknemer bij KPN afgesproken condities en vervalt in ieder geval op het moment dat de werknemer een 
andere functie aanvaardt.  
 
2.3 Salarissystematiek vanaf 1 januari 2011 
Met ingang van 1 januari 2011 wordt de salarissystematiek volgens de regeling in de Getronics 
arbeidsvoorwaarden toegepast. 
 
2.4 Perspectief KPN schalen 
De uitloop van de Getronics schalen verschilt enigszins van die van de vergelijkbare/parallelle KPN 
schalen. Voor die gevallen waarin de uitloop bij Getronics lager is, blijft tot en met 31 december 2013 de 
uitloop behouden tot de norm van de vergelijkbare KPN schaal zoals die luidt op 31 december 2010. 
Daarbij geldt wel de verhogingensystematiek van de schalen en de verhogingentabel van de salarissen 
van Getronics.  
Deze overgangsafspraak vervalt in ieder geval op het moment dat de werknemer een andere functie 
aanvaardt. Bij herplaatsing binnen Getronics na boventallig verklaring geldt evenwel het bepaalde in 
artikel 8 (behoud van overgangsafspraken).   
 
 
Artikel 3 Incentiveregeling bij Getronics 
 
3.1 Salarislijn Overig 
Vanaf 1 januari 2011 vallen de werknemers volledig onder de incentiveregeling (variabele beloning) van 
Getronics. Het bonuspercentage bij KPN voor de werknemers die vallen onder de salarislijn Overig 
bedraagt in 2009 5,75% van 12 maandsalarissen bij OTP. Het gemiddelde OTP percentage bij Getronics 
is ca. 10% van 12,96 maandsalarissen. Bijgesteld naar eenzelfde grondslag is het vergelijkbare 
percentage dus 10% * 1,08= 10,8%. Het verschil tussen het bonussysteem van KPN en Getronics 
bedraagt derhalve ca. 5,0%.  
Er is evenwel een uitzondering. Voor de werknemers die bij KPN onder de salarislijn Overig en bij 
Getronics onder de definitie non fee vallen en die worden ingedeeld in de Getronics schalen 1 tot en met 
6, bedraagt de incentive bij Getronics bij het realiseren van de doelstellingen (on target) 5,4% van 12 
maandsalarissen (5,0% van 12,96 maandsalarissen). Voor deze groep geldt dus een nagenoeg 
gelijkwaardig incentivepercentage. Niettemin wordt voor deze groep de incentive gegarandeerd voor 2%, 
gedurende een termijn van 4 jaar (tot en met 31 december 2014) of zoveel korter als de werknemer een 
andere functie aanvaardt. Bij herplaatsing binnen Getronics na boventallig verklaring geldt evenwel het 
bepaalde in artikel 8 (behoud van overgangsafspraken).  
 
De werknemers die bij KPN de zogenaamde bijzondere CAO Bonus ontvangen (bijlage 2 artikel 5 KPN 
CAO 2008-2009) behouden de opportunity van deze incentive voor een periode van vier jaar (tot en met 
31 december 2014) of zoveel korter als de werknemer een andere functie aanvaardt. Bij herplaatsing 
binnen Getronics na boventallig verklaring geldt evenwel het bepaalde in artikel 8 (behoud van 
overgangsafspraken).  
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3.2 Salarislijn Sales 
Het payplanpercentage bij KPN voor de werknemers die vallen onder de salarislijn Sales bedraagt in 
2009 15,75% - 35,25% van 12 maandsalarissen; het OTP percentage bij Getronics is 30% van 12,96 
maandsalarissen (dus 32,4% gebaseerd op 12 maandsalarissen). Getronics kent voor de schalen 1 t/m 8 
geen salesfuncties. Bij KPN zit slechts een klein aantal werknemers in salesfuncties in schaal 8 en in de 
schalen 1 t/m 7 niemand. Het OTP percentage voor schaal 8 in de KPN CAO bedraagt 15,75%. Voor 
deze groep blijft dit percentage van toepassing tot het moment dat binnen de CAO van Getronics een 
gelijkwaardige regeling is opgenomen. Zowel in de KPN- als de Getronics regeling bestaat er voor sales 
geen maximum op de te behalen variabele beloning. 
Voor de schalen 9 en hoger is er nauwelijks verschil tussen de incentive percentages (2,85%). Voor deze 
werknemers blijft gedurende 4 jaar (tot en met 31 december 2014) het percentage van de KPN CAO 
2008-2009 van toepassing of zoveel korter als de werknemer een andere functie aanvaardt. Bij 
herplaatsing binnen Getronics na boventallig verklaring geldt evenwel het bepaalde in artikel 8 (behoud 
van overgangsafspraken).  
 
 
Artikel 4 Pensioenregeling 
De werknemers blijven deelnemer in het KPN Pensioenfonds. In de loop van 2009 wordt met 
vakorganisaties een studie begonnen naar een nieuwe pensioenregeling. Als er als gevolg van deze 
studie of later onderzoek of andere onderhandelingen wijzigingen in de KPN pensioenregeling optreden, 
zijn deze wijzigingen ook van toepassing op deze werknemers. 
 
 
Artikel 5  VUT aanspraken 
 
5.1 Algemeen  
Voor de werknemers die op basis van de KPN CAO 2008-2009 VUT-perspectief hadden, wordt dit  
perspectief, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 6.2 en 6.3 gerespecteerd op 
soortgelijke wijze als is geregeld in de KPN CAO 2008-2009. 
 
5.2 Overgangsregeling bijlage 8 KPN CAO 2008-2009 (Regeling Vrijwillig vervroegd vertrek)  
Voor de werknemer geboren vóór 1950 wordt de overgangsregeling als opgenomen in bijlage 8 van 
de KPN CAO 2008-2009 gehandhaafd met dien verstande dat 

• het niveau van de uitkering wordt vastgesteld op basis van het op 31 december 2010 geldende 
KPN salaris, verhoogd met algemene salarisverhogingen die tot aan de vertrekdatum in de KPN 
CAO worden overeengekomen. Een eventuele verlaging van het bruto loon in verband met het 
betalen van de vakbondscontributie uit bruto loon blijft hierbij buiten beschouwing; 

• een wijziging of intrekking van de overgangsregeling zoals opgenomen in bijlage 8 van de KPN 
CAO 2008-2009 ook van toepassing is op de hier bedoelde werknemer; 

• het bepaalde in artikel 4 eerste drie zinnen en artikel 6 van bijlage 8 van de KPN CAO 2008-2009 
niet van toepassing is. 

Deze toezegging wordt uitgevoerd door TKP Pensioen B.V. te Groningen en geldt onder de voorwaarde 
dat de werknemer ononderbroken in dienst blijft bij Getronics. 
 
5.3 Overgangsregeling bijlage 9 KPN CAO 2008-2009 (Overgangsbepalingen vervallen uitzicht op  
      VUT voor de werknemer die geboren is op of na 1 januari 1950) 
Voor de werknemer geboren op of ná 1 januari 1950 wordt de overgangsregeling vervallen uitzicht  
op VUT gecompenseerd op eenzelfde wijze als geregeld in bijlage 9 van de KPN CAO 2008-2009, met  
dien verstande dat 
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• voor het gestelde in artikel 2, vierde liggende streepje, regel 4 moet worden gelezen: <…> 75% 
van zijn maandsalaris in december 2010 <...> verhoogd met de algemene salarisverhogingen die 
tot aan de vertrekdatum in de KPN CAO worden overeengekomen. Een eventuele verlaging van 
het bruto loon in verband met het betalen van de vakbondscontributie uit bruto loon blijft hierbij 
buiten beschouwing; 

• een wijziging of intrekking van de overgangsregeling zoals opgenomen in bijlage 9 van de KPN 
CAO 2008-2009 ook van toepassing is op de hier bedoelde werknemer; 

• uitvoering van de betaling van de extra werkgeversbijdrage levensloop gedaan zal worden door 
Getronics; daarbij zal Getronics de betaling van de extra werkgeversbijdrage voor levensloop 
verhogen met de algemene loonsverhoging(en) van de KPN CAO vanaf de datum van overgang; 

• de voorwaardelijke toekenning van een extra aanspraak op pensioen ondergebracht blijft bij het 
KPN pensioenfonds. Als op enig moment blijkt dat dit op grond van fiscale- en/of juridische 
bepalingen niet kan, zullen partijen een alternatief overeenkomen dat wel voldoet aan de (fiscaal) 
juridische bepalingen, waarbij invulling wordt gegeven aan de gemaakte afspraken; 

• het bepaalde in artikel 6, artikel 7 en artikel 8 van bijlage 9 van de KPN CAO 2008-2009 niet van 
toepassing is. 

Deze toezegging geldt onder de voorwaarde dat de werknemer ononderbroken in dienst blijft bij 
Getronics. 
 
 
Artikel 6 Prepensioen aanspraken 
 
6.1 Overgangsregeling bijlage 6 KPN CAO 2008-2009 (Overgangsbepalingen prepensioen voor de  
      werknemer die geboren is vóór 1 januari 1950) 
Voor de werknemer geboren vóór 1950 en op wie de overgangsbepalingen van bijlage 6 van de  
KPN CAO 2008-2009 van toepassing zijn, wordt het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van deze bijlage  
gehandhaafd, met dien verstande dat: 

• het niveau van de uitkering wordt vastgesteld rekening houdend met het op 31 december 2010 
geldende KPN salaris, verhoogd met algemene salarisverhogingen die tot aan de vertrekdatum 
in de KPN CAO worden overeengekomen. Een eventuele verlaging van het bruto loon in verband 
met het betalen van de vakbondscontributie uit bruto loon blijft hierbij buiten beschouwing; 

• een wijziging of intrekking van de overgangsregeling zoals opgenomen in bijlage 6 van de KPN 
CAO 2008-2009 ook van toepassing is op de hier bedoelde werknemer. 

Deze toezegging wordt uitgevoerd door TKP Pensioen B.V. te Groningen en geldt onder de voorwaarde 
dat de werknemer ononderbroken in dienst blijft bij Getronics. 
 
6.2 Overgangsregeling bijlage 7 KPN CAO 2008-2009 (Overgangsbepalingen vervallen uitzicht op 
      prepensioen voor de werknemer die geboren is op of na 1 januari 1950) 
Voor de werknemers geboren tussen 1949 en 1960 en op wie de overgangsbepalingen van bijlage 7  
Van de KPN CAO 2008-2009 van toepassing zijn, geldt dat dit perspectief behouden blijft, met dien  
verstande dat 

• het niveau van de uitkering wordt vastgesteld rekening houdend met het op 31 december 2010 
geldende KPN salaris, verhoogd met algemene salarisverhogingen die tot aan de vertrekdatum 
in de KPN CAO worden overeengekomen; een eventuele verlaging van het bruto loon in verband 
met het betalen van de vakbondscontributie uit bruto loon blijft hierbij buiten beschouwing; 

• een wijziging of intrekking van de overgangsregeling zoals opgenomen in bijlage 7 van de KPN 
CAO 2008-2009 ook van toepassing op de hier bedoelde werknemer. Het bepaalde in artikel 8 
van bijlage 7 van de KPN CAO 2008-2009 is niet van toepassing. 
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Artikel 7 Overige arbeidsvoorwaarden 
 
7.1 Personeelsoptieregelingen  
De aan de werknemers toegekende opties op grond van de diverse optieregelingen kunnen na datum 
overgang zodra deze uitoefenbaar worden gedurende het volledige restant van de uitoefenperiode 
worden uitgeoefend.  
 
7.2 Variabele beloning 
Getronics zal in april 2010 en april 2011 de Variabele Beloning over het jaar 2009 respectievelijk 2010 
uitbetalen conform artikel 4 van Bijlage 2 van de KPN CAO 2008-2009. Per 1 januari 2011 vervalt de 
Variabele beloningsregeling van KPN en is de incentiveregeling van Getronics en het bepaalde in artikel 
3 van deze overgangsafspraken van toepassing. 
 
7.3 Lease-auto's 
Voor de werknemers met een lease-auto zal vanaf 1 januari 2011 de leaseregeling van Getronics gaan 
gelden met inachtneming van het in dit artikellid bepaalde. De eigen bijdrage van de werknemer blijft 
gelijk aan de eigen bijdrage die de werknemer bij KPN betaalt. Bij de eerstvolgende auto vanaf 1 januari 
2011 zal de volledige leaseregeling van Getronics gaan gelden met de bijbehorende eigen bijdrage en 
het normlease bedrag. In de situatie dat de KPN lease-autoregeling voor een individuele 
werknemer significant beter is dan de lease-autoregeling van Getronics, wordt het verschil over één jaar 
afgekocht in een eenmalig bruto bedrag. Dit gebeurt op het moment dat de volledige leaseautoregeling 
van Getronics gaat gelden met de bijbehorende eigen bijdrage en het normleasebedrag. Het verschil 
wordt vastgesteld door zowel in de KPN als Getronicsregeling de normleasebedragen en de eigen 
bijdrage (in euro's) te vergelijken. Een negatief saldo (van beide componenten) wordt gecompenseerd 
zoals hiervoor aangegeven.  
 
7.4 Netto onkostenvergoeding 
Een aantal werknemers die bij KPN een lease-auto rijdt, heeft een maandelijkse netto 
onkostenvergoeding van € 70. Getronics kent geen netto onkostenvergoeding. Ter compensatie geldt het 
volgende: 

a) De werknemer die op jaarbasis meer dan 500 privé kilometers met de lease-auto rijdt, behoudt 
de netto onkostenvergoeding tot het moment hij conform de leaseregeling van Getronics de 
eerstvolgende auto bestelt waarmee de lagere eigen bijdrage van Getronics gaat gelden 

b) De werknemer die op jaarbasis minder dan 500 privé kilometers met de lease-auto rijdt en een 
‘verklaring geen privé gebruik auto’ heeft, ontvangt in januari 2011 een eenmalige afkoop van de 
netto onkostenvergoeding over 12 maanden ter grootte van € 840 bruto. Vanaf dat moment 
kunnen zakelijke kosten worden gedeclareerd volgens de Getronics declaratieregeling.  

 
7.5 Vergoeding eigen product 
Het wegvallen van de vergoeding eigen product zal worden gecompenseerd door middel van een 
éénmalige bruto uitkering van EUR 600,--. Deze uitkering wordt betaald in de maand januari 2011. 
 
7.6 Jubileumregeling 
Werknemers die in de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 op basis van de op hen van 
toepassing zijnde regelingen in de KPN CAO 2008-2009 bij een 25-jarig of een 40- jarig dienstverband in 
aanmerking zouden zijn gekomen voor een jubileumuitkering ontvangen deze uitkering alsnog in 
genoemde jaren. Het bij Getronics geldende persoonlijk budget van de voorliggende jaren zal verrekend 
worden met de jubileumuitkering. De wijze waarop deze verrekening zal plaatsvinden wordt door partijen 
nader bepaald.  
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7.7 Overwerkvergoeding 
De overwerkregeling van Getronics is voor doordeweekse dagen iets minder gunstig dan die van KPN. 
In nachtelijke uren, het weekend en op feestdagen is het andersom. Het uiteindelijke nadeel is afhankelijk 
van het gebruik van de regeling. Daarbij komt dat de Getronics stand-by regeling gunstiger is dan die van 
KPN.  
Voor de werknemers die in de Getronics schalen 7 en hoger komen te vallen, wordt het mogelijke nadeel 
van de overwerkregeling ruimschoots gecompenseerd door de hogere variabele beloning bij Getronics. 
Dit ligt anders voor de werknemers die worden ingedeeld in de Getronics schalen 6 of lager. Deze 
werknemers ontvangen ter compensatie voor het mogelijke nadeel van de Getronics overwerkregeling 
een eenmalig bruto bedrag mits zij in 2008 bij KPN feitelijk overuren hebben gemaakt. Daarbij wordt per 
werknemer bezien hoeveel uren in dat jaar tegen 130% en tegen 150% zijn gedeclareerd. De 
compensatie wordt vervolgens vastgesteld op 30% van alle overuren ad 130% en op 25% (het verschil 
tussen de toeslag KPN-Getronics) van ¾ van de 150% overuren, waarbij het december 2010 salaris de 
grondslag is. De compensatie wordt berekend over een periode van twee jaar en wordt door Getronics 
uitbetaald in maart 2011.  
 
7.8 Vergoeding reistijd mobiel werkenden 
De regeling reistijd mobiel werkenden van Getronics is iets ongunstiger dan die van KPN (maximaal een 
half uur per dag). Ook hier is het uiteindelijke nadeel afhankelijk van het gebruik van de regeling. Net als 
bij overwerk wordt dit eventuele nadeel voor de werknemers die in de Getronics schalen 7 en hoger 
vallen, gecompenseerd door de hogere variabele beloning bij Getronics.  
De werknemers die in de Getronics schalen 6 of lager worden ingedeeld, ontvangen ter compensatie 
voor het mogelijke nadeel van de Getronics vergoedingsregeling reistijd mobiel werkenden een eenmalig 
bruto bedrag mits zij in 2008 bij KPN feitelijk van de regeling gebruik hebben gemaakt. Daarbij wordt per 
werknemer het aantal gedeclareerde uren reistijd mobiel werkenden bezien, waarbij het aantal keren dat 
de werknemer gebruik heeft gemaakt van de regeling bepaald wordt op het totale aantal gedeclareerde 
uren gedeeld door 2. Grondslag voor de compensatie is het december 2010 salaris. De compensatie 
wordt berekend over een periode van twee jaar met als grondslag het december 2010 salaris. De 
compensatie wordt berekend over een periode van twee jaar en wordt door Getronics uitbetaald in maart 
2011.  
 
 
Artikel 8  Behoud van overgangsafspraken bij herplaatsing binnen Getronics na 

boventalligheid 
Bij een herplaatsing binnen Getronics na boventalligverklaring blijven deze overgangsafspraken 
behouden, inclusief de aanspraken op VUT en prepensioen. 
 
 
Artikel 9 Geldende overgangsafspraken 
Arbeidsvoorwaardelijke overgangsafspraken vanuit het verleden waarvan de doorlooptijd nog niet is 
verstreken, blijven gedurende de periode waarbinnen deze afspraken gelden voor de betreffende 
werknemers van kracht.  
 
 
Artikel 10 Interne arbeidsmarkt 
Getronics maakt onderdeel uit van de interne arbeidsmarkt van KPN. Dit betekent dat Getronics 
werknemers kunnen solliciteren op interne KPN vacatures en bij aanname in diensttreden bij KPN met 
behoud van hun diensttijd. Onder diensttijd wordt in dit verband verstaan de periode waarin de 
werknemer ononderbroken in dienst is geweest bij Getronics of direct voorafgaand daaraan bij KPN of 
andere rechtsvoorgangers. VUT- en prepensioenaanspraken van de werknemers die onder deze 
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overgangsafspraken vallen, blijven gehandhaafd indien het een indiensttreding betreft bij een werkgever 
op de interne arbeidsmarkt die eenzelfde regeling heeft (te weten KPN en KPN Contact).   
 
 
Artikel 11 Individuele toezeggingen 
Schriftelijk vastgelegde individuele afspraken tussen de werknemer en KPN, waaronder de afspraken 
over de bijzondere toelage, kunnen slechts worden gewijzigd in overleg met de betrokken werknemer. 
 
 
Artikel 12 Hardheidsclausule 
Voor de werknemer van KPN die als gevolg van de overgang naar Getronics onevenredig in zijn nadeel 
wordt getroffen, zal KPN zich inspannen om passende maatregelen te treffen. 
 
 
Aldus overeengekomen en opgemaakt in vijfvoud, 
 
d.d. 17 mei 2010 te 's-Gravenhage; 
 
 
namens KPN:      namens de vakorganisaties: 
 
 
 
 
 
 
Hein J.M. Knaapen     Joost van Herpen 
directeur HR KPN     ABVAKABO FNV  
 
namens Getronics: 
 
 
 
 
 
 
Joanne Uijen-Zwueste     Anselma Zwaagstra 
Vice President Getronics Human Resources  CNV Publieke Zaak  
     
        
 
 
 
 
       Roel Zijlstra     
       CMHF/VPP  
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