
OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN – SODEXO 
 
 
 
Partijen: 
 
 
KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur 
Human Resources 
 
en 
 
• ABVAKABO FNV te Zoetermeer, hierbij vertegenwoordigd door Joost van Herpen 
• CNV Publieke Zaak te Den Haag, hierbij vertegenwoordig door Anselma Zwaagstra 
• Qlix te Leidschendam, hierbij vertegenwoordigd door Caspar Vlaar 
• CMHF/VPP te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Roel Zijlstra 
 
en 
 
Sodexo Altys B.V. (verder: Sodexo) te Rotterdam, hierbij vertegenwoordigd door Jeroen Mol, directeur 
Sodexo Altys en Mirella Bouweriks, directeur Personeel en organisatie 
 
 
Overwegende dat: 
 
• KPN op 1 januari 2010 een deel van de onderneming van W&O, te weten Real Estate Services 

Facility Management voor wat betreft de aansturende en uitvoerende activiteiten van het facility 
management overdraagt aan Sodexo; 

• De medewerkers genoemd in bijlage 1 van deze overeenkomst verbonden zijn aan dit deel van de 
onderneming en belast zijn met deze activiteiten welke (reeds op zichzelf) zijn te beschouwen als 
een lopend bedrijf dat een eigen identiteit bezit; 

• Deze overdracht van de onderneming valt onder de werkingsfeer van de artikelen 7:662 e.v. BW als 
gevolg waarvan deze medewerkers op het moment van overdracht van rechtswege in dienst zullen 
treden van Sodexo; 

• Sodexo vanaf het moment van overgang haar eigen arbeidsvoorwaardenpakket, bestaande uit onder 
meer de bepalingen van het Arbeidsvoorwaardenboek Sodexo Nederland B.V. inclusief haar 
beoordeling- en salarissysteem zal toepassen op deze medewerkers, evenals de eigen 
Pensioenregeling Sodexo Altys B.V.; 

• Er verschillen bestaan tussen het arbeidsvoorwaardenpakket van KPN en Sodexo; 
• Partijen onderzocht hebben welke verschillen er binnen de thans geldende arbeidsvoorwaarden 

binnen beide ondernemingen aanwezig zijn en welke arbeidsvoorwaarden in materiele zin 
uitwisselbaar zijn.  

• Partijen over de overige, niet uitwisselbare verschillen in de arbeidsvoorwaardenpakketten de 
onderstaande overgangsafspraken wensen te maken; 

• Sodexo de in deze overeenkomst gemaakte afspraken zal respecteren in de uitvoering van haar 
personeelsbeleid ten opzichte van de overgenomen werknemers van KPN.  

 
Komen overeen als volgt: 
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Artikel 1 Overgang medewerkers 
 
1.1. Algemeen 
De medewerkers treden op 1 januari 2010 van rechtswege in dienst van Sodexo. Het karakter van de 
arbeidsovereenkomst met KPN (bepaalde of onbepaalde tijd) blijft bestaan. De voor de medewerker bij 
KPN geldende dienstjaren worden door Sodexo overgenomen.  
 
1.2. Arbeidsvoorwaarden bij overgang 
Vanaf het moment van overgang zal het arbeidsvoorwaardenpakket van Sodexo op de medewerkers 
worden toegepast, evenals de in deze overeenkomst opgenomen overgangsafspraken.  
 
 
Artikel 2 Arbeidsduur 
2.1. Medewerkers die bij KPN onder de salarislijn Overig vallen 
2.1.1. De medewerker die in 2009 een fulltime contract zonder Keuzetijd heeft (gemiddeld 37-urige 

werkweek bij KPN) behoudt na overgang de voor hem bij KPN geldende arbeidsduur. Sodexo 
hanteert een rooster van 5 maal 8 uur met 19,5 (herkenbare) ADV-dagen op jaarbasis. Bij het 
inroosteren van deze 19,5 ADV-dagen houdt Sodexo zo veel mogelijk rekening met de wensen 
van de medewerker. 

2.1.2. Voor de medewerker die in 2009 een fulltime contract met extra uren Keuzetijd heeft (gemiddeld 
38-, 39- of 40-urige werkweek bij KPN) geldt bij Sodexo een gemiddeld 37-urige werkweek op 
basis van een rooster van 5 maal 8 uur met 19,5 (herkenbare) ADV-dagen op jaarbasis, met dien 
verstande dat de medewerker naar eigen wens deze ADV-dagen geheel of gedeeltelijk kan 
verkopen waarbij de arbeidsduur verhoogd kan worden tot maximaal 40 uur. Bij het verkopen van 
deze dagen kan de medewerker kiezen voor een uitbetaling ineens of een uitbetaling in de vorm 
van een maandelijkse toelage. Deze toelage is geen grondslag voor de opbouw van pensioen. 

2.1.3. De medewerker met een parttime contract (gemiddeld minder dan 37 uur per week bij KPN) krijgt 
bij Sodexo een aantal ADV-dagen op jaarbasis. Het exacte aantal is gerelateerd aan het aantal 
KPN-contractsuren op moment van overgang. Door dit aantal ADV-dagen wordt de arbeidsduur 
bij Sodexo naar beneden toe bijgesteld met dien verstande dat de medewerker naar eigen wens 
deze ADV-dagen geheel of gedeeltelijk kan verkopen. Hierdoor kan de medewerker zijn 
arbeidsduur verhogen tot maximaal het aantal KPN contractsuren op moment van overgang. 
Sodexo zal ten behoeve van de parttimer zoveel mogelijk de bij KPN geldende arbeidstijden 
handhaven. 

 
2.2. Medewerkers die bij KPN onder de salarislijn IT vallen 
2.2.1. Voor de medewerker met een fulltime contract (40-urige werkweek bij KPN) geldt bij Sodexo een 

gemiddeld 38-urige werkweek op basis van een rooster van 5 maal 8 uur met 12 (herkenbare) 
ADV-dagen op jaarbasis. De medewerker kan naar eigen wens deze ADV-dagen geheel of 
gedeeltelijk verkopen, waarbij de arbeidsduur verhoogd kan worden tot maximaal 40 uur. Bij het 
verkopen kan de medewerker kiezen voor een uitbetaling ineens of een uitbetaling in de vorm 
van een maandelijkse toelage. Deze toelage is geen grondslag voor de opbouw van pensioen  

2.2.2. De medewerker die bij de invoering van de loonlijn IT gekozen heeft voor behoud van de 
gemiddeld 37-urige werkweek bij KPN behoudt na overgang de voor hem bij KPN geldende 
arbeidsduur. Sodexo hanteert een rooster van 5 maal 8 uur met  19,5 (herkenbare) ADV-dagen 
op jaarbasis. Bij het inroosteren van deze  19,5 ADV-dagen houdt Sodexo zo veel mogelijk 
rekening met de wensen van de medewerker.  

 
 
Artikel 3 Inschaling, inpassing en toeslagen 
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3.1. Indeling in de salarisschaal 

De medewerkers worden bij Sodexo ingedeeld in een salarisschaal op basis van de 
functiewaarderingsystematiek van Sodexo. De bij KPN uitgeoefende functie bepaalt de indeling 
in het functiebouwwerk en daarmee de salarisschaal bij Sodexo In bijlage 2 bij deze 
overeenkomst is een functieconversie matrix opgenomen. 

 
3.2. Omzetting KPN maandsalaris naar vier weken salaris Sodexo 

Het op 31 december 2009 bij KPN geldende maandsalaris wordt omgerekend naar 13 perioden 
(vierwekensalaris); dit betekent het KPN maandsalaris (exclusief het CAO Budget)  maal 12 
gedeeld door 13. 

 
3.3. Berekening inpassingsalaris algemeen 
3.3.1. De uitkomst onder 3.2 bepaalt de toekenning van de trede binnen de toepasselijke salarisschaal 

en daarmee het inpassingsalaris bij Sodexo. Dit inpassingsalaris wordt vastgesteld conform het 
bedrag behorend bij de trede of – indien dit niet mogelijk is – de naast hogere trede in die schaal. 

3.3.2. Als het inpassingsalaris boven het bedrag behorend bij de maximale trede van de schaal ligt, 
wordt voor het meerdere een inpassingtoelage toegekend. De inpassingtoelage is een bruto 
uitkering per 4 weken die nominaal gelijk blijft, met dien verstande dat bij overgang naar een 
hogere salarisschaal bij Sodexo het bedrag van de toelage geheel of gedeeltelijk kan worden 
omgezet in salaris voor zover de maximale trede in de nieuwe schaal nog niet is bereikt. De 
inpassingtoelage telt mee voor het bepalen van de vakantietoeslag, bij de toekenning van de 
uurloongebonden toeslagen zoals die vanaf de datum van overgang door Sodexo worden 
toegepast, bij de doorbetaling in geval van ziekte en wordt beschouwd als salaris bij het bepalen 
van de grondslag voor de pensioenopbouw. 

 
3.4. Berekening inpassingsalaris bij Sodexo voor de medewerkers die bij KPN onder de 

salarislijn Overig vallen  
3.4.1. Voor de medewerkers die bij KPN een fulltime contract zonder Keuzetijd hebben (37-urige 

werkweek) wordt het op 31 december 2009 geldende KPN maandsalaris onder toepassing van 
artikel 3.2 en 3.3 door Sodexo overgenomen.  

3.4.2. Voor de medewerkers die bij KPN een fulltime contract met Keuzetijd hebben (40-, 39- of 38-
urige werkweek) wordt het op 31 december 2009 geldende KPN maandsalaris onder toepassing 
van artikel 3.2. en 3.3 door Sodexo overgenomen, De medewerkers hebben de mogelijkheid om 
conform artikel 2.1.2 hun ADV-dagen te verkopen in ruil voor een toelage.  

3.4.3. Voor de medewerkers die bij KPN een parttime contract hebben (minder dan 37 uur per week) 
wordt het op 31 december 2009 geldende KPN maandsalaris onder toepassing van artikel 3.2 en 
3.3. door Sodexo gecorrigeerd voor de toekenning van ADV-dagen. Dit aantal dagen en dus de 
correctiefactor is gerelateerd aan het aantal KPN contractsuren op het moment van overgang. De 
medewerkers hebben de mogelijkheid om conform artikel 2.1.2 hun ADV-dagen te verkopen in 
ruil voor een toelage.  
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3.5. Berekening inpassingsalaris bij Sodexo voor de medewerkers die bij KPN onder de 
salarislijn IT vallen 

3.5.1. Voor de medewerkers die bij KPN een fulltime contract hebben (40-urige werkweek) wordt het op 
31 december 2009 geldende KPN maandsalaris onder toepassing van artikel 3.2 en 3.3 door 
Sodexo gecorrigeerd met de factor 38/40. De medewerkers hebben de mogelijkheid om conform 
artikel 2.2.1 hun ADV-dagen te verkopen in ruil voor een toelage. 

3.5.2. Voor de medewerkers die bij KPN bij de invoering van de loonlijn IT gekozen hebben voor 
behoud van hun 37-urige contract, geldt het bepaalde in artikel 3.4.1.  

 
3.6. Loonsverhoging 2010 

Per 1 januari 2010 geldt het verhogingensysteem van Sodexo. KPN verstrekt Sodexo de 
definitieve beoordeling van de medewerkers over 2009. Op grond van deze beoordeling zal  
Sodexo - naast de eventuele algemene verhoging van de salarissen - volgens haar systematiek 
al dan niet een individuele loonsverhoging toe. Daarbij zal: 
• de KPN beoordeling Onvoldoende bij Sodexo als Onvoldoende worden aangemerkt 
• de KPN beoordeling Redelijk of Goed bij Sodexo als Voldoende worden aangemerkt 
• de KPN beoordeling Zeer Goed bij Sodexo als Goed worden aangemerkt 
• de KPN beoordeling Uitstekend bij Sodexo als Uitmuntend worden aangemerkt.  

 
3.7. Persoonlijke toeslag 
3.7.1. De medewerkers betalen bij Sodexo een hogere eigen bijdrage aan de pensioenregeling (te 

weten 8% van de premiegrondslag). Ter compensatie daarvoor ontvangen de medewerkers 
iedere betaalperiode een persoonlijke toeslag ter grootte van het verschil tussen enerzijds het 
bedrag van de pensioenpremie die de medewerker op basis van het gedefinieerde salaris als 
bepaald in het pensioenreglement  op 1 januari 2010  zal moeten betalen op grond van de 
pensioenregeling van Sodexo en anderzijds het bedrag dat de medewerker op 1 januari 2010 bij 
KPN zou hebben betaald aan de voor hem bij KPN geldende pensioenpremie. 

3.7.2. De medewerkers ontvangen bij Sodexo niet een levenslooptoeslag, die bij KPN voor 2% in het 
CAO Budget is verwerkt. Ter compensatie daarvoor ontvangen de medewerkers iedere 
betaalperiode een persoonlijke toeslag ter grootte van 2% van het periodesalaris bij Sodexo.  

3.7.3. Het bepaalde onder artikel 3.7.2 geldt niet voor de medewerkers die bij Sodexo het voordeel 
hebben van de lagere bijdrage voor het privé gebruik van de lease auto, met uitzondering van de 
voormalige Getronics medewerkers die – conform de overgangsafspraken Getronics-KPN van 
oktober 2008 - op 1 april 2010 geen recht meer hebben op hun lease auto.  

 
3.8. Bijzondere toelage en herplaatsingtoelage 

Medewerkers die bij KPN een bijzondere toelage of herplaatsingtoelage hebben, behouden die 
bij Sodexo onder dezelfde voorwaarden als bij KPN. Dit betekent dat deze toelagen grondslag 
zijn voor opbouw pensioen en vakantietoeslag. De periode waarvoor de bijzondere toelage bij 
KPN is toegekend, wordt overgenomen door Sodexo. De herplaatsingtoelage wordt bij Sodexo 
net als bij KPN inverdiend met toekomstige salarisverhogingen.  

 
 
Artikel 4 Pensioenregeling 
 
4.1. Pensioenregeling Sodexo  

Vanaf de datum van overgang vallen de medewerkers onder de pensioenregeling van Sodexo. 
Zij betalen een eigen bijdrage van 8% van de premiegrondslag. 
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4.2. Premievrije pensioenaanspraken 
Er vindt geen collectieve waardeoverdracht plaats. De door de medewerkers opgebouwde 
pensioenaanspraken worden premievrij gemaakt en overeenkomstig de bepalingen van de 
pensioenregeling van KPN geïndexeerd. 

 
 
Artikel 5 Verschil in opbouw ouderdomspensioen 
Het verschil in opbouw van ouderdomspensioen vanaf 65 jaar dat een gevolg is van de verschillen tussen 
de pensioenregelingen van KPN en Sodexo zal voor alle medewerkers worden gecompenseerd door 
middel van inkoop van een aanspraak op ouderdomspensioen voor de medewerker. Hierbij wordt voor de 
bepaling van het levenslang ouderdomspensioen uit de pensioenregeling van Sodexo uitgegaan van de 
huidige middelloonregeling (voor uitsluitend ouderdomspensioen met ingangsdatum 65 jaar) met een 
opbouwpercentage van 2% en worden de actuariële grondslagen van KPN Pensioenfonds gehanteerd. 
De aanspraak wordt berekend over een periode van 5 jaar en bepaald op basis van de 
pensioengrondslag op datum van overgang. Over het eerste en tweede jaar wordt de gemiste opbouw 
voor 100% gecompenseerd, over het derde jaar voor 75%, over het vierde jaar voor 50% en over het 
vijfde jaar voor 25%. Indien de vertrekdatum in het kader van de overgangsregeling VUT- en prepensioen 
conform de regelingen van de KPN CAO 2008-2009 binnen 5 jaar na datum overgang valt, wordt deze 
compensatie toegekend tot aan die datum; voor de periode erna wordt de opbouw naar evenredigheid 
gecompenseerd. De aanspraak zal op het moment van overgang worden vastgesteld en worden 
ingekocht bij KPN Pensioen, voor zover de fiscale pensioenruimte niet wordt overschreden. 
 
 
Artikel 6 VUT- en prepensioen aanspraken 
 
6.1. Overgangsregeling bijlage 9 KPN CAO 2008-2009 (Overgangsbepalingen vervallen uitzicht 

op VUT voor de medewerker die geboren is op of na 1 januari 1950) 
Voor de medewerker 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: 
• voor het gestelde in artikel 2, vierde liggende streepje, regel 4 moet worden gelezen: <…> 

75% van zijn maandsalaris in december 2009 <...> verhoogd met de algemene 
salarisverhogingen die tot aan de vertrekdatum in de KPN CAO 2008-2009 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 medewerker; 

• uitvoering van de betaling van de extra werkgeversbijdrage levensloop gedaan zal worden 
door Sodexo; daarbij zal Sodexo de betaling van de extra werkgeversbijdrage voor levensloop 
niet verhogen met de algemene loonsverhoging(en) van de KPN CAO 2008-2009 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 medewerker ononderbroken in dienst blijft bij 
Sodexo. 
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6.2. Overgangsregeling bijlage 6 KPN CAO 2008-2009 (Overgangsbepalingen prepensioen voor 
de medewerker die geboren is vóór 1 januari 1950) 
Voor de medewerker 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 

2009 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 medewerker. 

Deze toezegging wordt uitgevoerd door TKP Pensioen B.V. te Groningen en geldt onder de 
voorwaarde dat de medewerker ononderbroken in dienst blijft bij Sodexo. 

 
6.3. Overgangsregeling bijlage 7 KPN CAO 2008-2009 (Overgangsbepalingen vervallen uitzicht 

op prepensioen voor de medewerker die geboren is op of na 1 januari 1950) 
Voor de medewerkers geboren tussen 1949 en 1960 en op wie de overgangsbepalingen van 
bijlage 7 van de KPN CAO 2008-2009 van toepassing zijn, geldt dat  
• KPN de voorwaardelijke pensioentoezegging per 1 januari 2010 zal omzetten in een 

onvoorwaardelijke pensioentoezegging bij het KPN Pensioenfonds; voor de hoogte van de 
pensioeninkoop houdt KPN rekening met de actuariële grondslagen van Pensioenfonds KPN 
en een blijfkans van 98% op jaarbasis; 

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

• het bepaalde in artikel 8 van bijlage 7 van de KPN CAO 2008-2009 niet van toepassing is. 
 
 
Artikel 7 Variabele beloning 
 
7.1. Overhead en stafmedewerkers 

Voor de medewerker die bij Sodexo onder de overhead en staf valt, geldt bij Sodexo een 
variabele beloningsregeling die ten minste gelijkwaardig is aan de CAO bonus regeling voor 
zowel de salarislijn Overig als voor de salarislijn IT. De Sodexo bonusregeling is gerelateerd aan 
de winst van Sodexo Nederland over het budgetjaar, dat loopt van 1 september tot 1 september 
van het daaropvolgende jaar. Deze bonus wordt uitbetaald in de maand december van het 
nieuwe budgetjaar.  

 
7.2. Locatiegebonden medewerkers  

Voor de medewerker die bij Sodexo locatiegebonden werkzaam is, geldt bij Sodexo op het 
moment van overgang geen variabele beloningsregeling. Ter compensatie daarvan ontvangen 
deze medewerkers in december van ieder kalenderjaar een eenmalige uitkering ter grootte van 
4,4% van 13 maal het vier weken salaris van periode 9 van dat betreffende kalenderjaar. Deze 
compensatie geldt tot het moment Sodexo een vergelijkbaar bonussysteem invoert.  

 
7.3. Uitbetaling KPN CAO bonus over 2009 

KPN betaalt de medewerkers in de maand april 2010 de over 2009 gerealiseerde CAO bonus uit 
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Artikel 8 Doorbetaling bij ziekte 
In afwijking van de doorbetalingsregeling bij ziekte van Sodexo ontvangt de medewerker die op 
1 januari 2010: 

• korter dan 13 weken ziek is in de eerste maand na overgang 100% van zijn inpassingsalaris 
plus eventuele inpassingtoelage; vanaf de tweede maand na overgang geldt het 
doorbetalingniveau van Sodexo;  

• die 13 weken of langer ziek is in eerste maand na overgang 100% en in de tweede maand 
95% van zijn inpassingsalaris plus eventuele inpassingtoelage; vanaf de derde maand geldt 
het doorbetalingniveau van Sodexo. 

 
 
Artikel 9 Vakantie uren 
• De medewerker neemt bij overgang zijn openstaande saldo bij KPN aan verlofuren als tegoed in tijd 

mee naar Sodexo tot een maximum van 80 uur (parttimers naar rato). Het meerdere aantal uren 
wordt door KPN uitbetaald bij datum overgang, uiterlijk in de maand februari 2010. 

• De medewerker kan opteren het hele saldo te laten uitkeren door KPN bij datum overgang. 
 
 
Artikel 10 Personeelsoptieregelingen 
De aan de medewerker toegekende personeelsopties in het kader van Personeelsoptieregelingen kunnen 
na datum overgang, zodra deze uitoefenbaar worden, gedurende de volledige uitoefenperiode worden 
uitgeoefend. 
 
 
Artikel 11 Individuele toezeggingen 
Schriftelijk vastgelegde individuele afspraken tussen de medewerker en KPN, anders dan de in deze 
overeenkomst genoemde arbeidsvoorwaarden en anders dan de arbeidsvoorwaarden voortvloeiend uit 
de Sodexo arbeidsvoorwaarden, kunnen door Sodexo slechts worden gewijzigd in overleg met de 
betrokken medewerker. 
 
 
Artikel 12 Geldende overgangsafspraken harmonisatie arbeidsvoorwaarden 
Op het moment van overgang geldende arbeidsvoorwaardelijke harmonisatie afspraken op grond van 
voormalige insourcingen bij KPN RES zullen door Sodexo worden uitgevoerd conform het betreffende 
protocol.  
 
 
Artikel 13 Hardheidsclausule 
Indien toepassing van deze afspraken leidt tot individuele onbillijke en onredelijke situaties, kan Sodexo 
ten gunste van de medewerker hiervan afwijken. 
 
 
Artikel 14 Aanvaarding andere functie binnen Sodexo  
Deze overgangsmaatregelen vervallen als de medewerker binnen Sodexo een andere functie gaat 
vervullen waarvan de aanleiding binnen zijn eigen invloedsfeer ligt, met dien verstande dat het bepaalde 
in artikel 6 van toepassing blijft.
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Aldus overeengekomen en opgemaakt in zesvoud, 
 
d.d. 21 december 2009 te Den Haag 
 
 
 
namens KPN:      namens de vakorganisaties: 
 
 
 
 
 
…………………………..     ………………………….. 
Hein J.M. Knaapen     Joost van Herpen  
Directeur Human Resources    ABVAKABO FNV 
 
 
Namens Sodexo Altys B.V.: 
 
 
 
 
…………………………..     ………………………….. 
Jeroen Mol      Anselma Zwaagstra 
Directeur       CNV Publieke Zaak 
  
 
      
 
..........................................    ………………………….. 
Mirella Bouweriks     Caspar Vlaar 
Directeur Human Resources    Qlix 
  
   
         
 
       ………………………….. 
       Roel Zijlstra  
       CMHF/VPP  
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	 De medewerker neemt bij overgang zijn openstaande saldo bij KPN aan verlofuren als tegoed in tijd mee naar Sodexo tot een maximum van 80 uur (parttimers naar rato). Het meerdere aantal uren wordt door KPN uitbetaald bij datum overgang, uiterlijk in de maand februari 2010.

