
TOELICHTING PRINCIPEAKKOORD KPN CAO EN SP 2012-2013 

Op 27 november jl. is met de vakbonden een principeakkoord overeengekomen voor de KPN CAO 2012-
2013 en over een nieuw Sociaal Plan 2012/2013 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 voor de medewerkers 
van KPN. Bedenk bij het lezen hiervan dat er pas sprake is van een CAO als de uitkomst van de 
ledenraadpleging over het principeakkoord positief is en de nieuwe cao-tekst is aangemeld bij het 
ministerie van SZW. Naar verwachting is dat voor het einde van het jaar.  

Looptijd 
Looptijd van de CAO is van 1 april 2012 tot 1 juni 2013. De looptijd van het Sociaal Plan is van 1 april 
2012 tot 1 november 2013  

Loonontwikkeling 
Voor de medewerkers die op 30 september 2011 in dienst waren is met terugwerkende kracht tot 1 april 
2012 sprake van een loonsverhoging van 1,7% bij een RSP van 100% en een beoordeling Goed. 
Eventuele verhogingspercentages bij een andere RSP en/of beoordeling vind je in onderstaande 
verhogingentabellen. 

Retail, Operations en Overig 
 

Verhogingentabel per 1-4-2012         
Percentages van het feitelijk salaris      

         
   onvoldoende redelijk goed zeer goed uitstekend 
         

RSP tot 80% - 0.6  4.0  5.1  7.0  
  80 tot 90% - 0.4  3.4  4.3  6.0  
  90 tot 100% - - 2.8  3.9  4.9  
  gelijk aan 100% - - 1.7  3.2  4.3  
  > 100 tot 105% - - - 2.5  3.5  
  105 tot 110% - - - - 2.2  

 
 
Sales en IT  
 

Verhogingentabel per 1-4-2012         
Percentages van het feitelijk salaris      

         
   onvoldoende redelijk goed zeer goed uitstekend 
         

RSP tot 80% - 0.6  4.0  5.1  7.0  
  80 tot 90% - 0.4  3.4  4.3  6.0  
  90 tot 100% - - 2.8  3.9  4.9  
  gelijk aan 100% - - 1.7  3.2  4.3  
  > 100 tot 110% - - - 2.5  3.5  
  110 tot 120% - - - - 2.2  

 
 
Strategische Instroom (hoofdstuk 12) 
 
 



Verhogingentabel Strategische Instroom per 1-4-2012 (percentages)       
                  
Functiebeoordeling Potentieelbeoordeling 
  - - +/- +/- + + ++ ++ 
  Van tot van tot van tot van tot 
Uitstekend     4,0 6,0 6,0 8,0 7,0 9,0 
Zeer goed 2,0 4,0 3,0 5,0 5,0 7,0 6,0 8,0 
Goed 1,5 3,5 2,5 3,5 3,0 5,0 5,0 7,0 
 
 
Medewerkers KPN Contact (hoofdstuk 14 en 15) 
 
 

Individuele verhogingentabel per 1-4-2012 voor medewerkers 
in salarisband A t/m F en G t/m M en salarisschaal 1 t/m 6 en 7 t/m 13   

Percentages van het feitelijk salaris      
         
   Onvoldoende redelijk goed zeer goed uitstekend 
         

RSP tot 80% - 0.6  4.0  5.1  7.0  
  80 tot 90% - 0.4  3.4  4.3  6.0  
  90 tot 100% - - 2.8  3.9  4.9  
  gelijk aan 100% - - 1.7  3.2  4.3  
  > 100 tot 105% - - - 2.5  3.5  
  105 tot 110% - - - - 2.2  

 

Met ingang van 1 april 2012 kunnen alle medewerkers van KPN Contact bij een beoordeling Zeer Goed 
of Uitstekend doorgroeien naar een RSP van maximaal 105 respectievelijk 110 procent. 

Uitbetalen 
Ten aanzien van de maanden april 2012 tot en met januari 2013 wordt de eventuele verhoging, 
behoudens onvoorziene omstandigheden, toegekend en uitbetaald in februari 2013. De bedragen zijn 
niet eerder verschuldigd/opeisbaar. 

Salaristabel en leeftijdsalarissen Retail 
Met ingang van 1 januari 2013 gelden aangepaste salaristabellen en leeftijdsalarissen voor de loonlijn 
Retail. 

 
Salaristabel Retail per 1-1-2013 
Maandsalarissen voltijd in euro's 
     
schaal beginsalaris normsalaris 

3 1.470 1.990 
4 1.508 2.102 
5 1.532 2.229 
6 1.640 2.384 
7 1.900 2.774 
8 2.076 3.099 
9 2.460 3.527 
10 2.895 3.997 



11 3.247 4.607 
12 3.686 5.367 
13 4.225 6.298 

 
Leeftijdsalarissen Retail per 1-1-2013     
Maandsalarissen voltijd in euro's     
        

leeftijd 16 17 18 19 20 
schaal       

3 914 1.035 1.157 1.279 1.400 
4  1.077 1.204 1.330 1.458 
5   1.301 1.437 1.483 
6       1.529 1.580 

CAO Budget KPN Contact 
Het CAO Budget voor medewerkers van KPN Contact wordt met ingang van 1 januari 2013 met 0,65% 
verhoogd tot 12,5%. 

Functiewaarderingsysteem KPN Contact 
Streven is om vanaf 1 juni 2013 voor de functies van de directe medewerkers de Hay-methodiek als 
functiewaarderingssysteem te hanteren. 

Sociaal Plan 
Het nieuwe Sociaal Plan dat is overeengekomen voor de periode 1 april 2012 tot en met 31 oktober 2013 
heeft dezelfde inhoud als het Sociaal Plan van 2010. Daarnaast zal KPN Perspectief de opdracht krijgen 
om zo spoedig mogelijk na 1 januari 2013 in aanvulling op de maatregelen uit artikel 2.3 lid 2 van het 
Sociaal Plan de ondersteuning uit te breiden met een aantal aanvullende maatregelen waaronder: 

- Intensiveren intake/Mobiliteitscan 
- Mogelijkheid van stages, uitzendperiode, detachering 
- Contractovername 
- Dedicated jobhunters en jobsearchers 
- Ontwikkelingsbudget (EVC, uit ontwikkelingsbudget) 
- Portal werkinzicht, E-portfolio 
- Loopbaandagen. 

De inzet van de verschillende middelen is ter beoordeling aan KPN Perspectief. Het gaat om maatwerk. 
Dit alles om nog meer medewerkers van werk naar werk te begeleiden. 

Het nieuwe Sociaal Plan is van toepassing op medewerkers die vóór 1 november 2013 boventallig 
worden verklaard in het kader van 25 WOR reorganisaties. Op 31 oktober 2013 eindigt het Sociaal Plan 
automatisch. Daar is geen opzegging voor nodig. Het Sociaal Plan heeft geen nawerking. 

Berekening beëindigingsvergoeding KPN Contact 
Bij het berekenen van de beëindigingvergoeding voor medewerkers in dienst van KPN Contact geldt dat 
zij met ingang van 1 januari 2013 een keuze hebben tussen wat er nu in artikel 3.2 van het KPN Sociaal 
Plan 2010 staat of een hogere B-factor (het laatstverdiende maandsalaris vermeerderd met een 
eventueel aanwezige toelage OVR1, toelage OVR2 salaris en/of inpassingstoelage zoals beschreven in 
bijlage 15 van de CAO) vermenigvuldigd met 1,08 en in dat geval een lagere C-factor (55%). Als de 
medewerker kiest voor deze alternatieve berekeningswijze, zal die ook toegepast worden op het 
berekenen van de mobiliteitsvergoeding. 

Financiële doelstellingen CAO Bonus 
KPN zal de collectieve financiële doelstellingen zoals bedoeld in bijlage 2, artikel 2 sub b van de KPN 
CAO, uitgaande van de reële mogelijkheden, op een zo hoog mogelijk niveau vaststellen. Uitgangspunt 
daarbij is minimaal segmentniveau waarbij uitzonderingen beargumenteerd mogelijk zijn. 



Einde arbeidsovereenkomst bij bereiken AOW-leeftijd 
Artikel 2.3 lid 3 KPN CAO wordt in die zin aangepast dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij 
het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Prepensioen 
Medewerkers die al hebben getekend voor hun beëindiging dienstverband via de regeling vervallen 
uitzicht op prepensioen waarvan de ingangsdatum nog niet is bereikt, krijgen tot en met uiterlijk 31 januari 
2013 gelegenheid opnieuw de afweging te maken om van de regeling gebruik te maken met de kennis 
van nu inzake het opschuiven AOW-gerechtigde leeftijd. Dit geldt niet voor de medewerkers die een 
zogenaamde 50/50 afspraak hebben. 

Inzetbaarheidbudget 
Medewerkers kunnen als zij een concrete, door henzelf geïdentificeerde opleiding willen volgen waarvan 
de kosten meer zijn dan het hen ter beschikking staande Inzetbaarheidbudget, aan hun manager 
toestemming vragen om het benodigde ongebruikte deel van het lopende jaar over te hevelen naar het 
jaar erop om in dat jaar de duurdere opleiding te kunnen volgen. De manager kan dit verzoek alleen bij 
zwaarwegende bedrijfsbelangen weigeren. 

Verhuiskostenregeling 
De verhuiskostenregeling (artikel 6.2 lid 3) zal worden aangepast in die zin dat maximaal gerekend zal 
worden met het normsalaris van schaal 13. 

Extra vergoeding reiskosten woning-werk 
De aanvullende reiskostenvergoeding van € 0,06 per kilometer (artikel 6.1 lid 9 KPN CAO) zal in de CAO 
worden verduidelijkt door aan ‘het NOC‘ toe te voegen ‘te Hilversum’. De bepaling wordt in de praktijk al 
toegepast voor de medewerkers in volcontinudienst van Mobirail in de Waalhaven en dat zal ook in het 
artikel zal worden vermeld. Aan de in het artikel genoemde diensten wordt toegevoegd: vroege dienst. De 
medewerkers op wie het artikellid op basis van de hiervoor genoemde criteria wordt toegepast, krijgen die 
vergoeding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 voor zover het de toegevoegde vroege dienst 
betreft. KPN kan het artikellid vanaf heden ook toepassen in individuele gevallen op het NOC Den Haag. 
In die gevallen zal altijd sprake zijn van maatwerk en geldt geen terugwerkende kracht. 

Proef, studies, evaluaties en werkgroepen 
In 2013 wordt de proef parttime werken uitgevoerd. Er zullen studies uitgevoerd worden naar 
Levensfasebewust personeelsbeleid (met als aandachtspunten mantelzorg en vrijwillige demotie) en 
Zelfroostering. Evaluaties zullen plaatsvinden van Het Nieuwe Werken en Wajong. Tot slot zullen binnen 
de looptijd van de CAO werkgroepen worden ingesteld rond: pay for performance, Sociaal Plan, 
Werkkostenregeling en Pensioenen. 

Overgangsprotocol 
Wat eerder is overeengekomen ten aanzien van (de implementatie van) het zogenaamde 
Overgangsprotocol dat op 17 mei 2010 is overeengekomen tussen de vakorganisaties van KPN met de 
werkgevers KPN en Getronics (nu: KPN Corporate Market), zullen partijen met elkaar in overleg treden 
over de vraag of en, zo ja, wanneer het Overgangsprotocol in de nieuw overeengekomen cao-periode zal 
worden geïmplementeerd. 

Dit document betreft een samenvatting van het gesloten principeakkoord. Aan dit document 
kunnen geen rechten worden ontleend. De nog te schrijven CAO is leidend 

 


