
TOELICHTING PRINCIPEAKKOORD KPN CAO 2013-2014 EN SP 2014-
2015 
 
Op 28 mei jl. is met de vakbonden een principeakkoord overeengekomen voor de KPN CAO 2013-2014 
en een nieuw Sociaal Plan 2014-2015 waarin afspraken zijn gemaakt voor de medewerkers van KPN en 
de medewerkers in dienst van KPN Contact. 
 
Op deze pagina vind je de belangrijkste afspraken uit het principeakkoord. Bedenk bij het lezen 
hiervan dat er pas sprake is van een CAO en een Sociaal Plan als de uitkomst van de 
ledenraadpleging over het principeakkoord positief is en de nieuwe tekst is aangemeld bij het 
ministerie van SZW. Naar verwachting gebeurt dat voor de CAO vóór 1 juli. Streven is om het 
Sociaal Plan vóór 28 oktober aan te melden. Het SP gaat vervolgens per 1 november in.  
 
Looptijd 
Looptijd van de CAO is van 1 juni 2013 tot 1 april 2014. De looptijd van het Sociaal Plan is van 
1 november 2013 tot 1 januari 2016. 
 
Loonlijnen 
De loonlijn Operations wordt per 1 juni 2013 ingevaren in de loonlijn Overig. Deze loonlijn heet vanaf dat 
moment Algemeen. 
 
Loonontwikkeling 2013 
Voor de medewerkers die op 30 september 2012 in dienst waren is per 1 juni 2013 sprake van een 
loonsverhoging van 1,4% bij een RSP van 100% en een beoordeling Goed over 2012. Eventuele 
verhogingspercentages bij een andere RSP en/of beoordeling vind je in onderstaande 
verhogingentabellen. 
 
Algemeen, Retail, KPN Contact directe medewerkers en KPN Contact indirecte medewerkers 
 

Verhogingentabel per 1-6-2013         
Percentages van het feitelijk salaris      
         
   onvoldoende redelijk goed zeer goed uitstekend 
        
RSP tot 80% - 3,0 5,6 8,1 11,1 
  80 tot 90% - 1,5 4,5 7,0 9,6 
  90 tot 100% - 0,75 3,5 5,5 7,6 
  gelijk aan 100% - - 1,4 4,0 6,1 
  > 100 tot 105% - - - 2,1 4,1 
  105 tot 110% - - - - 2,1 

 
 
Sales en IT  
 

Verhogingentabel per 1-6-2013         
Percentages van het feitelijk salaris      
         
   onvoldoende redelijk goed zeer goed uitstekend 
        
RSP tot 80% - 3,0 5,6 8,1 11,1 
  80 tot 90% - 1,5 4,5 7,0 9,6 
  90 tot 100% - 0,75 3,5 5,5 7,6 
  gelijk aan 100% - - 1,4 4,0 6,1 
  > 100 tot 110% - - - 2,1 4,1 



  110 tot 120% - - - - 2,1 
 
 
Strategische Instroom (hoofdstuk 12) 
 
Verhogingentabel Strategische Instroom per 1-6-2013 (percentages)      
                  
 Potentieelbeoordeling 
  - - +/- +/- + + ++ ++ 
Functiebeoordeling van tot van tot van tot van tot 
Uitstekend   8,0 10,0 11,5 13,5 13,5 15,5 
Zeer goed 4,0 6,0 6,0 8,0 9,5 11,5 11,5 13,5 
Goed 3,0 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 9,5 11,5 
 
Salaristabellen 
De bedragen in de salaristabellen uit de hoofdstukken 8, 9, 10, 11 en 13 en in de salarisbanden A tot en 
met M van hoofdstuk 14.15, leden 2 en 3 van de KPN CAO 2012 worden per 1 juni 2013 met 1,4% 
verhoogd met uitzondering van de leeftijdsschalen voor winkelmedewerkers Telfort uit hoofdstuk 10 van 
de KPN CAO 2012; die worden vervangen door nieuwe bedragen die je verderop kunt vinden. 
 
Uitbetalen 
Ten aanzien van de maanden juni tot en met uiterlijk september 2013 wordt een eventuele verhoging 
behoudens onvoorziene omstandigheden toegekend en uitbetaald uiterlijk september 2013. De bedragen 
zijn niet eerder verschuldigd/opeisbaar. 
 
Loonontwikkeling 2014 
Met ingang van 1 januari 2013 heeft KPN een nieuw prestatiemanagementbeleid ingevoerd. Onderdeel 
van dit beleid is een vierpuntsbeoordelingsschaal met de beoordelingsscores: Onvoldoende, 
Ontwikkeling nodig, Succesvol en Uitstekend. KPN wil vóór 2014 al duidelijkheid verschaffen aan zijn 
medewerkers over de koppeling van het nieuwe prestatiemanagementbeleid en de individuele 
loonontwikkeling. 
 
In dat kader geldt voor medewerkers die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 15 van 
de KPN CAO 2012 en die op 30 september 2013 in dienst waren de volgende individuele 
verhogingentabel waaruit de eventuele individuele loonsverhoging op 1 januari 2014 op basis van de 
beoordeling over 2013 kan worden afgeleid.  
 

Individuele verhogingentabel per 1-1-2014     
Percentages van het feitelijk salaris     
        

   onvoldoende ontwikkeling 
nodig succesvol uitstekend 

       
RSP tot 80% - 1,0 2,0 3,0 
  80 tot 90% - 0,5 1,5 2,5 
  90 tot 100% - 0,0 1,0 2,0 
  gelijk aan 100% - 0,0 0,0 1,5 
 > 100 tot 105% - - - 1,25 
 105 tot 110% - - - 1,0 

 
Vanaf 1 januari 2014 is de maximaal te bereiken RSP bij een beoordeling Succesvol: 100% en bij een 
beoordeling Uitstekend: 110%. 
 



Afhankelijk van de uitkomsten van het te voeren overleg voor een CAO per 1 april 2014, kan per of na die 
datum opnieuw een verhogingentabel worden afgesproken. Ook deze verhogingen worden gebaseerd op 
de beoordeling over het jaar 2013 en de RSP op de dag vóór de ingangsdatum van de verhogingentabel. 
 
Voor Strategische Instroom geldt per 1 januari 2014 de volgende tabel op basis van de 
functiebeoordeling over het jaar 2013 en de potentieelbeoordeling op 31 december 2013: 
 
Verhogingentabel Strategische Instroom per 1-1-2014 (percentages) 
         

 Potentieelbeoordeling 
Functiebeoordeling - +/- + ++ 
Uitstekend 2,0 3,0 4,5 5,5 
Succesvol 1,5 2,5 3,0 4,5 
 
Uitbetalen 
In verband met het afronden van de beoordelingscyclus 2013 zal ten aanzien van de maanden januari tot 
en met april 2014 een eventuele verhoging behoudens onvoorziene omstandigheden worden toegekend 
en uitbetaald uiterlijk april 2014. De bedragen zijn niet eerder verschuldigd/opeisbaar.  
 
Leeftijdsalarissen Retail voor winkelmedewerkers Telfort 
De leeftijdsalarissen Retail voor winkelmedewerkers Telfort worden per 1-1-2014 als volgt aangepast: 
 
Leeftijdsalarissen Retail per 1-1-2014 voor winkelmedewerkers Telfort 
Maandsalarissen voltijd in euro's      
        
leeftijd 16 17 18 19 20 21 22 
        
 726 848 1.014 1.135 1.217 1.315 1.395 
        
 
Harmonisatie KPN Contact 
De volgende zaken worden gedurende de looptijd van de nieuwe CAO geharmoniseerd tussen KPN en 
KPN Contact: 
- De afwijking op de Arbeidstijdenwet die KPN kent ten aanzien van nachtdiensten gaat uiterlijk 

1 september 2013 ook voor KPN Contact gelden. 
- Per 1 januari 2014 gaat voor KPN Contact dezelfde (lagere) franchise gelden als die voor KPN geldt. 

Dit leidt tot een hogere pensioenopbouw voor medewerkers van KPN Contact. 
- Per 1 januari 2014 wordt voor KPN Contact in plaats van 7,3 procent maximaal 7,4 procent van de 

pensioengevende loonsom beschikbaar gesteld voor de opbouw van pensioenaanspraken inclusief 
uitvoeringskosten. 

- Per uiterlijk 1 september 2013 zal de periode waarin een medewerker die nog niet over voldoende 
ervaring beschikt ingedeeld kan worden in een lagere salarisband, voor KPN Contact teruggebracht 
worden van 12 naar maximaal 6 maanden. 

- Het CAO Budget wordt voor medewerkers van KPN Contact per 1 januari 2014 net als bij KPN voor 
75% pensioengevend. 

- Per 1 juli 2013 wordt het Inzetbaarheidbudget voor medewerkers van KPN Contact gelijkgetrokken 
met dat van medewerkers van KPN. Voor 2013 betekent dit dat van KPN Contact-medewerkers die 
op 30 juni 2013 in dienst zijn, per 1 juli 2013 het budget wordt verhoogd met 250 euro. Medewerkers 
die op of na 1 juli 2013 in dienst treden van KPN Contact krijgen voor 2013 een Inzetbaarheidbudget 
van 500 euro. Vanaf 2014 krijgen medewerkers van KPN Contact een IZB van 1.000 euro per jaar en 
geldt voor medewerkers die op of na 1 juli van een jaar in dienst komen voor het eerste jaar een IZB 
van 500 euro. 

- Naast bovenstaande worden ook de volgende regelingen geharmoniseerd, wat wil zeggen dat per 
1 juni 2013 voor medewerkers van KPN Contact de regelingen van KPN gaan gelden: 
- Collectieve ongevallenverzekering 
- Bedrijfskleding 
- Disciplinaire maatregelen 



- Opbouw en opname van vakantie 
- Jubileumgratificatie 
- Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid 
- Bedrijfsgeneeskundige begeleiding 
- Preventie en re-integratie 
- Overlijdensuitkering 
- Tegemoetkoming verhuiskosten 
- Tegemoetkoming reiskosten woning-werk bij verplaatsing in het belang van het bedrijf 
- Tegemoetkoming telefoonkosten 

 
Variabele beloning 
Vanaf 2013 gelden ten aanzien van het vaststellen van de CAO Bonus de volgende modifiers: 
- beoordeling Uitstekend:  1,25 
- beoordeling Succesvol:   1 
- beoordeling Ontwikkeling nodig: 0,7 
- beoordeling Onvoldoende:   0 
 
Vanaf 1 januari 2014 worden in het kader van de CAO Bonus maximaal vier doelstellingen vastgesteld 
aan de hand waarvan de CAO Bonus per behaalde doelstelling uitbetaald wordt. 
 
Duurzame Inzetbaarheid 
- In de CAO wordt een hoofdstuk gewijd aan Duurzame Inzetbaarheid (DI) waarin het belang en de 

rolverdeling ten aanzien van DI wordt benadrukt. In dat hoofdstuk wordt een aantal artikelen uit de 
KPN CAO 2012 opgenomen. Daarnaast worden de volgende nieuwe instrumenten geïntroduceerd in 
de nieuwe CAO. 

- De DI-meting die voor het grootste deel door KPN wordt betaald en voor het resterende deel door de 
medewerker uit het beschikbare Inzetbaarheidbudget. De DI-meting geeft de status van jouw 
(duurzame) inzetbaarheid binnen en buiten KPN aan. De analyse wordt vertrouwelijk behandeld en 
met de medewerker besproken. Aan de hand daarvan ontvangt hij adviezen. 

- Oriëntatiestages binnen KPN van maximaal twee weken. Medewerkers kunnen in overleg met hun 
manager en de ontvangende manager afspreken om intern stage te lopen ter oriëntatie op een 
functie die, gelet op wat zij doen, kunnen en willen, passend kan zijn als vervolgfunctie. 

- KPN zal zich intern nadrukkelijk profileren als een mantelzorgvriendelijke werkgever door duidelijk 
over het onderwerp te communiceren, het beleid te beschrijven, kennis en expertise te ontwikkelen 
binnen HR en HR-gerelateerde externe leveranciers, en medewerkers te wijzen op de 
ondersteunende faciliteiten. 

- Vrijwillige demotie kan tussen manager en medewerker overeengekomen worden als een 
medewerker niet langer kan voldoen aan de functie-eisen en/of ter bevordering van duurzame 
inzetbaarheid. In dat geval wordt de medewerker per datum overgang geplaatst in de salarisschaal 
die hoort bij de nieuwe functie. Het eventuele verschil tussen zijn oude salaris en het maximum van 
de nieuwe schaal is het bovenschalige deel dat eenmalig wordt vastgesteld. Dat deel wordt in 36 
maanden in drie gelijke stappen afgebouwd. In de eerste 12 maanden ontvangt de medewerker 
100% van het bovenschalige deel, in de tweede twaalf maanden twee derde en in de derde twaalf 
maanden een derde van het bovenschalige deel. 

- KPN zal 20 arbeidsplaatsen op kalenderjaarbasis ter beschikking stellen aan groepen met een 
zwakke positie op de arbeidsmarkt als gevolg van een fysieke en/of psychische beperking, 
waaronder Wajongers. 

 
Sociaal Plan 
- Er is een geheel nieuw Sociaal Plan (SP) overeengekomen met een looptijd van 26 maanden 

(1 november 2013 tot en met 31 december 2015) waarover in hoofdlijnen het volgende is 
afgesproken. 

- Het SP is van toepassing op medewerkers met een vast dienstverband die tijdens de looptijd ervan 
schriftelijk boventallig worden verklaard in het kader van adviesplichtige en niet-adviesplichtige 
reorganisaties. 

- Er is sprake van één beëindigingsvergoeding op grond van de huidige (nieuwe) 
kantonrechtersformule met als B-factor het laatstgenoten maandsalaris plus 8% en als C-factor: 1,05.  



- Medewerkers van KPN Contact behouden de keuzemogelijkheid voor B-factor waarin OVR2 en/of 
een inpassingstoelage ex bijlage 15 KPN CAO 2012 zijn opgenomen, als gevolg waarvan de C-factor 
0,96 wordt.  

- De boventallige medewerker blijft een vaste periode in dienst vanaf de datum van boventalligheid, te 
weten één maand plus de opzegtermijn (de zgn. payrolltermijn). 

- Als de medewerker de VSO vóór het einde van de eerste maand van boventalligheid tekent, ontvangt 
hij een VSO-tekenbonus ter grootte van één maandsalaris, mits hij niet voor de datum van zijn 
boventalligheid uit dienst treedt. 

- Bij een uitdiensttreding voor het einde van de payrolltermijn maar na aanvang van de boventalligheid 
ontvangt de medewerker een eerdervertrek-bonus ter grootte van het salaris over de periode van dat 
eerdere vertrek. 

- De datum uit dienst is altijd per einde payrolltermijn of zoveel eerder als de medewerker daarvoor 
kiest. Als de medewerker niet tekent voor het einde van de eerste maand waarin de boventalligheid 
aanvangt, start KPN de inhoudelijke ontbindingsprocedure of het UWV-traject op basis van de 
vergoeding van het Sociaal Plan. Daarbij wordt de vergoeding verlaagd met het salaris maal 1,08 
over de periode van overschrijding van de payrolltermijn (die in geval van ontbinding afhankelijk is 
van de in de uitspraak vermelde uitdiensttredingsdatum en in geval van ontslagvergunning UWV 
afhankelijk is van de opzegging en opzegtermijn). 

- De vergoeding is nooit hoger dan het bedrag dat nodig is om vanaf de datum ontslag tot aan de 
datum AOW de fictieve wettelijke uitkeringen aan te vullen tot 108% van het laatste maandsalaris bij 
KPN.  

- In overeenstemming met de KPN CAO vindt een verrekening plaats van verstrekte extra 
werkgeversbijdragen levensloop met de beëindigingsvergoeding van het Sociaal Plan.  

- Voor de medewerkers die boventallig worden en de vertrekleeftijd van de bijlagen 6 t/m 9 en 11 t/m 
14 KPN CAO 2012 al hebben bereikt of bereiken voor het verstrijken van de payrolltermijn en 
niettemin geen gebruik (gaan) maken van de uittredingsregeling, zal KPN op grond van 
boventalligheid de arbeidsovereenkomst beëindigen. Daarbij zal verrekening plaatsvinden met de 
extra werkgeversbijdrage levensloop. 

- De mobiliteitstrajecten van KPN Perspectief blijven behouden. Onder voorbehoud van goedkeuring 
door de fiscus ontstaat de mogelijkheid om (een deel van) de bruto beëindigingsvergoeding te 
besteden aan outplacement en/of studie/opleiding. 

 
Proef, studies, evaluaties en werkgroepen 
Tijdens de looptijd van de nieuwe CAO worden studies gestart naar het verruimen van mogelijkheden van 
Sporten uit brutoloon, een nieuw functiewaarderingssysteem en de toepasbaarheid van een 
Buddysysteem en Professionele netwerken binnen KPN (in het kader van Duurzame Inzetbaarheid).De 
Payplan groundrules, Het Nieuwe Werken en het beleid t.a.v. de aanpak van verlofstuwmeren worden 
geëvalueerd. 
 
Dit document betreft een samenvatting van het gesloten principeakkoord. Aan dit document 
kunnen geen rechten worden ontleend. De nog te schrijven CAO en Sociaal Plan zijn leidend. 
 


