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SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN – GETRONICS  
 
KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken 
voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen naar 
Getronics. Het gaat om medewerkers van KPN Sales Corporate Market en ICT 
Services voor wat betreft Enterprise Communication Services en Application 
Management Services (overgang op 1 januari 2009) en medewerkers van 
Corporate Solutions (overgang op 1 juli 2009). 
 
Op deze integratie is de Wet Overgang Onderneming van toepassing. Dit betekent dat de 
medewerkers automatisch in dienst treden van Getronics. Het karakter van hun 
arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) en hun KPN dienstjaren blijven in stand.  
 
1. Algemeen 
 
In 2009 verandert er op het gebied van arbeidsvoorwaarden helemaal niets. Getronics past 
in 2009 op deze medewerkers de KPN arbeidsvoorwaarden toe. Vanaf 1 januari 2010 gelden 
de arbeidsvoorwaarden van Getronics in samenhang met de overgangsafspraken. De 
medewerkers blijven ook dan deelnemer in het KPN Pensioenfonds waarbij wijzigingen in de 
regeling ook voor hen gelden.  
 
 
2. Indeling in functie- en salarisgebouw Getronics 
 
Op 1 januari 2010 worden de medewerkers ingedeeld volgens de functiewaardering-
systematiek van Getronics. De bij KPN uitgeoefende functie (aantal Hay punten in 
combinatie met de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden) bepaalt de indeling in het 
Getronics functiehuis en daarmee in het salarisgebouw van Getronics. Die indeling zal in het 
najaar van 2009 gemaakt worden. Individuele medewerkers kunnen tegen hun indeling 
bezwaar maken via een bezwaarprocedure. 
In de bijgevoegde notitie is toegelicht hoe deze omzetting in zijn werk gaat, waarbij voor 
een aantal functies de vergelijking al is gemaakt.  
 
 
3. Berekening maandsalaris bij Getronics 
 
Salarislijn Overig 
De medewerker zonder Keuzetijd die 37 uur per week werkt, houdt een 37 urige werkweek. 
Het maandsalaris bij Getronics is hetzelfde als het maandsalaris van 31 december 2009 
(inclusief het salaris boven 100% rsp en een eventuele inpassingtoelage), verhoogd met 
80% van het percentage toeslag levensloop dat de medewerker in december 2008 ontving.  
Voor de medewerker met 3 meeruren in het kader van Keuzetijd geldt de bij Getronics 
geldende normale arbeidsduur van 40 uur per week. Het maandsalaris bij Getronics is het 
maandsalaris van 31 december 2009 (inclusief het salaris boven 100% rsp en een eventuele 
inpassingtoelage), vermenigvuldigd met 40/37 (= + 8,1%). De uitkomst wordt verhoogd 
met 80% van het percentage levensloop dat betrokkene in december 2008 ontving. De 
toelage Keuzetijd komt daarmee te vervallen.  
Voor de medewerker met 2 of 1 uur meeruren Keuzetijd geldt het bovenstaande naar rato 
(+ 5,4% of+ 2,7%).  
Parttimers blijven hetzelfde aantal uren werken. Ook voor hen wordt het maandsalaris van 
31 december 2009 verhoogd met 80% van het percentage toeslag levensloop.  
 
 



 
Samenvatting Principe akkoord Overeenkomst overgangsafspraken KPN ZM – Getronics  
 

blad 2 

 
Salarislijn Sales 
De fulltimer houdt een 40 urige werkweek. Het maandsalaris bij Getronics is hetzelfde als 
het maandsalaris van 31 december 2009 (inclusief het salaris boven 100% rsp en een 
eventuele inpassingtoelage), verhoogd met 80% van het percentage levensloop dat de 
medewerker in december 2008 ontving. 
Parttimers blijven hetzelfde aantal uren werken. Voor hun nieuwe maandsalaris geldt 
hetzelfde als hierboven is vermeld over parttimers onder de salarislijn Overig.   
 
Als de medewerker bij Getronics bovenschalig wordt, geldt een afbouwregeling.  
 
Een bij KPN toegekende bijzondere toelage of herplaatsingstoelage blijft bij Getronics gelden 
onder de met de medewerker afgesproken voorwaarden. De toelage vervalt in ieder geval 
op het moment dat de medewerker een andere functie gaat doen.  
 
 
4. Variabele beloning 
 
Salarislijn Overig 
Voor medewerkers die vallen onder de salarislijn Overig is het bonuspercentage bij 
Getronics voor het grootste deel van de medewerkers hoger. Voor hen geldt dus geen 
overgangsafspraak. Alleen voor de medewerkers die bij Getronics onder de definitie non fee 
vallen en die ingedeeld worden in de Getronics schalen 1 tot en met 6, is het 
bonuspercentage bij Getronics iets lager. Voor deze medewerkers wordt de bonus voor 4 
jaar gegarandeerd voor 2%. Die garantie vervalt als de medewerker een andere functie 
aanvaardt. 
 
De medewerkers die bij KPN de bijzondere CAO Bonus ontvangen, behouden het percentage 
van deze bonus voor een periode van vier jaar. Ook deze overgangsafspraak vervalt als de 
medewerker een andere functie aanvaardt.  
 
Salarislijn Sales 
Voor de sales medewerkers in de schalen 9 en hoger is het payplanpercentage bij Getronics 
iets lager. Voor hen blijft gedurende 4 jaar het percentage van de KPN CAO 2008-2009 van 
toepassing. Deze overgangsafspraak vervalt als de medewerker een andere functie 
aanvaardt.  
Voor de sales medewerkers in schaal 8 wordt in de Getronics CAO een met KPN 
vergelijkbare payplanregeling opgenomen.  
 
 
5. Pensioenregeling 
 
De medewerkers blijven deelnemer in het KPN Pensioenfonds, waarbij wijzigingen in de KPN 
pensioenregeling ook voor hen gelden. 
 
 
6. VUT en prepensioen  
 
VUT en prepensioen aanspraken blijven bij Getronics behouden. De medewerkers kunnen op 
het oorspronkelijke moment tegen het oorspronkelijke niveau bij Getronics de VUT- of 
prepensioenaanspraak laten gelden. Voor de medewerkers die geboren zijn ná 1949 met 
aanspraak op VUT blijft bovendien de volgorde van betaald verlof, levensloopverlof en 
voorwaardelijk pensioen ongewijzigd. 
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7. Overige arbeidsvoorwaarden 
 
Personeelsoptieregelingen  
Medewerkers kunnen de toegekende opties op grond van de KPN Personeelsoptieregelingen 
bij Getronics gedurende de hele uitoefenperiode uitoefenen.  
 
Variabele beloning 
Getronics betaalt in april 2010 de Variabele Beloning over het jaar 2009 (overeenkomstig de 
KPN CAO) uit.   
 
Leaseauto's 
Voor leaseautorijders geldt vanaf 1 januari 2010 de leaseregeling van Getronics. De eigen 
bijdrage verandert echter niet tot de eerstvolgende auto na 2009. Vanaf dat moment geldt 
de volledige leaseregeling van Getronics met het bijbehorende normleasebedrag en de 
lagere eigen bijdrage.  
Als de KPN leaseautoregeling voor een individuele medewerker beduidend beter is dan die 
van Getronics, wordt het verschil over één jaar afgekocht in een eenmalig bruto bedrag.  
 
Netto onkostenvergoeding 
Een aantal medewerkers die bij KPN een leaseauto rijdt, heeft een netto 
onkostenvergoeding van € 70 per maand. Omdat Getronics geen netto onkostenvergoeding 
kent, vervalt deze vergoeding per 1 januari 2010.  
Om dit te compenseren geldt het volgende: 

• in januari 2010 vindt een eenmalige afkoop plaats van de onkostenvergoeding over 
12 maanden van € 840 bruto 

• vanaf dat moment kan betrokkene zakelijke kosten declareren volgens de Getronics 
declaratieregeling.  

 
Vergoeding eigen product 
Voor het wegvallen van de vergoeding eigen product ontvangen de medewerkers in januari 
2010 een eenmalige bruto uitkering van € 600.  
 
Overwerkregeling 
De overwerkregeling van Getronics is voor door-de-weekse dagen iets ongunstiger 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 ook de 
Getronics standby regeling gunstiger is dan die van KPN. In ieder geval is het zo dat voor de 
medewerkers die straks in de Getronics schalen 7 en hoger vallen, het mogelijke nadeel van 
de overwerkregeling ruimschoots gecompenseerd wordt door de beduidend hogere variabele 
beloning (tenminste 3% over het maandsalaris maal 12.96).  
Dit ligt anders voor de medewerkers die straks worden ingedeeld in de Getronics schalen 6 
of lager. Voor hen zal het nadeel worden gecompenseerd in een eenmalig bruto bedrag mits 
zij in 2008 (het jaar vóór de overgang) feitelijk overuren hebben gemaakt. Voor hen wordt  
individueel bekeken hoeveel uren zij in dat jaar tegen 130% en tegen 150% hebben 
gedeclareerd. Daarbij wordt de compensatie vastgesteld op 30% van alle overuren ad 130% 
en op 25% (het verschil tussen de toeslag KPN-Getronics) van ¾ van de 150% overuren. 
Anders dan de 130% uren worden hier niet alle 150% uren genomen omdat niet is na te 
gaan of dit door-de-weekse uren zijn of uren 's nachts of in het weekend (waarvoor de 
Getronicsregeling over het algemeen weer beter is). Daarbij wordt de verhouding 75-25 
aangehouden, ervan uitgaande dat 75% (¾) van die 150% uren op door-de-weekse dagen 
wordt gemaakt in de avonduren buiten het dagvenster van Getronics.  
Deze compensatie wordt uitbetaald in maart 2010 en berekend over een periode van twee 
jaar waarbij het december 2009 salaris de grondslag is. Feitelijk worden de medewerkers 
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daarmee drie jaar gecompenseerd (één jaar behoud KPN regeling en over twee 
jaar afkoop).  
 
Reistijd mobiel werkenden 
De regeling van Getronics is iets ongunstiger dan die van KPN. Het effect is maximaal een 
half uur per dag. Ook hier is het nadeel voor de medewerker afhankelijk van het gebruik 
van de regeling. Net als bij overwerk wordt dit eventuele nadeel voor de medewerkers die in 
de Getronics schalen 7 en hoger vallen, gecompenseerd door de hogere variabele beloning.  
Ook hier wordt aan de medewerkers die straks in de Getronics schalen 6 of lager worden 
ingedeeld een compensatie gegeven die gebaseerd is op het feitelijke gebruik van de 
regeling in 2008. Er wordt dan per medewerker gekeken naar het aantal gedeclareerde uren 
reistijd mobiel werkenden. Daarbij wordt het aantal keren dat de medewerker gebruik heeft 
gemaakt van de regeling bepaald op het totale aantal gedeclareerde uren gedeeld door 
2. Voorbeeld: een medewerker declareerde in 2008 60 uren reistijd mobiel werkenden. Er 
wordt dan vanuit gegaan dat dit om 30 dagen gaat. Het nadeel is een half uur per dag, dus 
30 maal 0,5 uur = 15 uur compensatie. En dit over twee jaar is 30 uur compensatie, uit te 
betalen in maart 2010 in een eenmalig bruto bedrag met als grondslag het salaris van 
december 2009. Ook hier is dus feitelijk sprake van een compensatie voor drie jaar (één 
jaar behoud KPN regeling en over twee jaar afkoop).  
 
Jubileumregeling 
Getronics heeft geen jubileumregeling. In plaats daarvan ontvangen medewerkers jaarlijks 
een persoonlijk budget van € 450 bruto. De KPN medewerkers die in de periode 2010 tot en 
met 2014 bij KPN in aanmerking zouden zijn gekomen voor een jubileumuitkering 
ontvangen deze uitkering bij Getronics alsnog. Het persoonlijk budget van Getronics van de 
voorliggende jaren wordt dan verrekend met die jubileumuitkering.  
 
Geldende overgangsafspraken 
Sommige medewerkers vallen onder arbeidsvoorwaardelijke overgangsafspraken waarvan 
de doorlooptijd nog niet is verstreken. Deze overgangsafspraken blijven gelden bij 
Getronics.    
 
Interne arbeidsmarkt 
Getronics is onderdeel van de interne arbeidsmarkt van KPN. Dit betekent dat Getronics 
medewerkers kunnen solliciteren op interne KPN vacatures. Bij aanname treden zij in dienst 
bij KPN met behoud van hun diensttijd. VUT- en prepensioenaanspraken van de 
medewerkers die onder de overgangsafspraken KPN ZM – Getronics vallen, blijven dan 
behouden.   
 
Individuele toezeggingen 
Schriftelijke afspraken tussen de medewerker en KPN kunnen door Getronics alleen worden 
gewijzigd in overleg met de medewerker. 
 
Hardheidsclausule 
Voor de medewerker voor wie de overgang naar Getronics erg nadelig uitpakt, zal KPN zijn 
best doen om passende maatregelen te treffen. 
 
 
Hoewel de tekst van dit document met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, 
kunnen medewerkers hier geen rechten aan ontlenen.  
 
 
Den Haag, 31 maart 2009 


