
SAMENVATTING BELANGRIJKSTE AFSPRAKEN ONDERHANDELINGSRESULTAAT 
 
Op deze pagina vind je de belangrijkste afspraken uit het onderhandelingsresultaat. Bedenk bij het 
lezen hiervan dat er pas sprake is van een CAO als de uitkomst van de ledenraadpleging over het 
onderhandelingsresultaat positief is en de nieuwe tekst is aangemeld bij het ministerie van SZW. Naar 
verwachting gebeurt dat vóór 1 augustus 2014.  
 
Op 21 mei jl. is met de vakbonden een onderhandelingsresultaat overeengekomen voor de KPN CAO 
2014-2015 waarin afspraken zijn gemaakt voor de medewerkers van KPN en de medewerkers in 
dienst van KPN Contact. 
  
Looptijd 
Looptijd van de CAO is van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015. 
 
Loonontwikkeling 

• Voor de medewerkers die op 30 september 2013 in dienst waren en die zijn ingedeeld in een 
van de hoofdstukken Algemeen, IT, Sales, KPN Contact direct of KPN Contact indirect is per 
1 april 2014 sprake van een loonsverhoging van 1,7% bij een RSP van 90-100% en een 
beoordeling Ontwikkeling vereist over 2013 én bij een RSP van 100-105% en een beoordeling 
Succesvol over 2013. 

• Voor medewerkers ingedeeld in het hoofdstuk Retail is sprake van een loonsverhoging van 
1,7% bij een RSP van 90-100% en een beoordeling Ontwikkeling vereist over 2013 en een 
verhoging van 0,85% bij een RSP van 100-105% en een beoordeling Succesvol over 2013. 

• Eventuele verhogingspercentages bij een andere RSP en/of beoordeling vind je in 
onderstaande verhogingentabellen. 

• Op medewerkers die vallen onder het hoofdstuk Strategische Instroom is een afgeleide tabel 
van toepassing. Ook die vind je hieronder. 
 

 
 

 
 

 



 
Indexatie salaristabellen 
De bedragen in de salaristabellen uit de hoofdstukken Algemeen, IT, Sales en KPN Contact direct en 
de startsalarissen Strategische Instroom worden per 1 april 2014 met 0,85% verhoogd. 
 
Leeftijdsalarissen Retail voor winkelmedewerkers Telfort 
De leeftijdsalarissen Retail voor winkelmedewerkers Telfort worden per 1 januari 2015 als volgt 
aangepast: 
 

 
 
Maximaal te bereiken RSP 
Per 1 april 2014 is de maximaal te behalen RSP bij de verschillende beoordelingen als volgt: 
• De maximaal te bereiken RSP bij een beoordeling Ontwikkeling vereist is 100%. 
• De maximaal te bereiken RSP bij een beoordeling Succesvol is 105%. 
• De maximaal te bereiken RSP bij een beoordeling Uitstekend is 115%. 
 
Uitbetalen 
Ten aanzien van de maanden april tot en met uiterlijk oktober 2014 wordt een eventuele verhoging 
behoudens onvoorziene omstandigheden toegekend en uitbetaald uiterlijk oktober 2014. De bedragen 
zijn niet eerder verschuldigd/opeisbaar. 
 
Eenmalige uitkering 
In oktober 2014 zal eenmalig een bedrag van 290 euro bruto per fte worden uitgekeerd aan 
medewerkers op wie de KPN CAO 2014 van toepassing is en die in de periode 1 april 2014 tot 1 
oktober 2014 ononderbroken in dienst zijn. Voor parttimers wordt de uitkering naar rato aangepast. 
 
Opheffen loonlijn IT 
De loonlijn IT wordt per 1 november 2014 opgeheven. Medewerkers uit die loonlijn worden per die 
datum ingedeeld in het hoofdstuk Algemeen en op hen worden de arbeidsvoorwaarden uit dat 
hoofdstuk van toepassing. De volgende overgangsafspraken gelden: 

• de gewijzigde normale arbeidsduur wijzigt van 40 naar 37 uur. Als medewerkers een contract 
voor 37 uur of minder hebben, behouden zij hun contractomvang. Van de medewerkers die 
een contract voor 38, 39 of 40 uur hebben, wordt het salaris naar rato aangepast naar 37 uur. 
Zij krijgen tot en met 2017 gegarandeerd Keuzetijd, als zij dat willen. 

• De lagere bonusopportunity (Bijzondere) CAO Bonus voor Algemeen ten opzichte van IT 
wordt gecompenseerd door een toelage toe te kennen ter grootte van 40% van het verschil 
tussen de oude en de nieuwe bonusopportunity. De toelage wordt niet inverdiend en 
geïndexeerd, is grondslag voor CAO Budget, variabele beloning, pensioenopbouw, 
uurloongebonden toeslagen, een eventuele Sociaal Plan-berekening en wordt doorbetaald bij 
ziekte. 

 
Opheffen loonlijn Strategische Instroom 
De loonlijn Strategische Instroom wordt per 1 november 2014 opgeheven. Medewerkers uit die 
loonlijnen worden per die datum ingedeeld in het hoofdstuk dat op basis van de aard van hun 
werkzaamheden van toepassing is: Algemeen, Sales of Retail en op hen worden de 
arbeidsvoorwaarden uit het betreffende hoofdstuk van toepassing. De inschaling vindt plaats in de 
schaal behorende bij hun functiecode. 
De volgende overgangsafspraak geldt: 



• de normale arbeidsduur voor medewerkers die overgaan naar een loonlijn met een 
standaardarbeidsduur wijzigt van 40 naar 37 uur (Algemeen en Retail). Als zij een contract 
voor 37 uur of minder hebben, behouden zij hun contractomvang. Van de medewerkers die 
een contract voor 38, 39 of 40 uur hebben, wordt het salaris naar rato aangepast naar 37 uur. 
Zij krijgen voor de duur van het Young Talent Program gegarandeerd Keuzetijd. 

De medewerkers krijgen per de ingangsdatum een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. 
 
Wijzigingen loonlijn Retail 

• De groep regiomanagers die nu nog zijn ingedeeld in het hoofdstuk Retail, gaan per de eerste 
van de maand volgend op de maand waarin de CAO is aangemeld over naar de loonlijn 
Algemeen waarmee de arbeidsvoorwaarden uit dat hoofdstuk op hen van toepassing worden. 
Er geldt een overgangsafspraak in verband met de overgang van de regeling Payplan naar de 
regeling CAO Bonus: de gedragslijn afbouw Payplan (te vinden op TEAMKPN Online) wordt 
hier toegepast. 

• Het on-target-percentage van de regeling Payplan voor de loonlijn Retail wordt per de eerste 
van de maand volgend op de maand waarin de CAO is aangemeld voor alle schalen 12%. 
Hiervoor gelden de volgende overgangsafspraken:  

o Voor bestaande winkelmanagers vindt de afbouw van het OTP in vijf jaar (2014-2018) 
in gelijke stappen plaats. 

 
o Bestaande winkelverkopers krijgen per de eerste van de maand volgend op de maand 

waarin de CAO is aangemeld het nieuwe OTP-percentage en aan hen wordt per die 
datum een toelage toegekend ter grootte van 2% van het salaris van de maand 
waarin de CAO is aangemeld. De toelage wordt niet inverdiend en geïndexeerd, is 
grondslag voor CAO Budget, variabele beloning, pensioenopbouw, uurloongebonden 
toeslagen, een eventuele Sociaal Plan-berekening en wordt doorbetaald bij ziekte. 

 
Opheffen loonlijn Indirecte medewerkers in dienst van KPN Contact (hoofdstuk 14) 
Dit hoofdstuk wordt per 1 november 2014 opgeheven. Medewerkers uit die loonlijn worden per die 
datum ingedeeld in het hoofdstuk Algemeen. De gevolgen van die overgang staan hieronder vermeld. 
 
Afronding harmonisatie KPN Contact en introductie loonlijn Klantexpert 
Per 1 november 2014 wordt de loonlijn Klantexpert toegevoegd aan de KPN CAO. Hoofdstuk 13 
(Directe medewerkers in dienst van KPN Contact) komt te vervallen. De werkingssfeer van de loonlijn 
Klantexpert is bepaald a.d.h.v. de volgende vastgestelde criteria: 

• Algemene klantingang; via telefoon, online, chat, e-mail, brieven etc.; niet zijnde face-to-face-
contacten (≠ webcam) 

• Voor servicevragen over onder meer de levering, storing, gebruiksvragen, factuur, klachten en 
verkoopactiviteiten 

• Backofficeondersteuning (order- en ticketregie); 2e lijnactiviteiten e/o specialisme 
• Direct kort-cyclisch klantcontact 
• De klanten zijn eindgebruikers en afnemers van standaard KPN-producten en -diensten 
• Volumegedreven diensten met standaardprocessen 

 
Noot: In de bijlagen op TEAMKPN Online kun je terugvinden welke functiegroepen van de betreffende 
afdelingen op basis van de vastgestelde criteria in ieder geval worden ingedeeld in de loonlijn 
Klantexpert en welke in ieder geval worden ingedeeld in de loonlijn Algemeen. 
 
Voor de loonlijn Klantexpert gaat in principe Deel A van de KPN CAO gelden. Op sommige punten zijn 
echter voor bepaalde groepen specifieke arbeidsvoorwaardelijke of overgangsafspraken gemaakt. 



Daarnaast komt er een apart hoofdstuk Klantexpert in deel B zoals dat er nu ook al voor andere 
loonlijnen is. Daarin staan de specifieke arbeidsvoorwaarden voor die loonlijn zoals de eigen 
salaristabel, de normale arbeidsduur (40 uur) en de verwijzing naar de nieuwe 
variabelebeloningsregeling KPN Serviceplan (zie verderop). De voor Klantexpert nieuwe salaristabel 
per 1 november 2014 vind je hieronder. 
 

 
 
Als gevolg van de introductie van de loonlijn Klantexpert en het opheffen van de hoofdstukken 13 en 
14 vinden verschillende bewegingen plaats. Op basis van de eerdergenoemde criteria gaan er 
medewerkers: 

• van hoofdstuk 13 naar loonlijn Klantexpert 
• van hoofdstuk 13 naar loonlijn Algemeen 
• van hoofdstuk 14 naar loonlijn Algemeen 
• van loonlijn Algemeen naar loonlijn Klantexpert 

 
Voor de eerste drie groepen geldt in het algemeen dat: 

• de arbeidsvoorwaarden van het nieuwe hoofdstuk van toepassing worden, onder toepassing 
van overgangsafspraken. 

• de pensioenregeling tot 1 januari 2015 niet wijzigt. Na die datum is er sprake van één regeling 
die gaat gelden voor alle medewerkers die onder de KPN CAO vallen. 

• de regeling variabele beloning tot 1 januari 2015 niet wijzigt (Bee the Best blijft van kracht). Na 
die datum wordt de bij het nieuwe hoofdstuk horende regeling van toepassing (Klantexpert: 
KPN Serviceplan; Algemeen: KPN-plan). Tot en met schaal 10 vindt daarvoor geen omzetting 
plaats van vast salaris in een variabelebeloningspercentage. Vanaf schaal 10 wordt het vaste 
salaris verlaagd met 40% van het verschil tussen 6,75% en het nieuwe 
variabelebeloningspercentage. Bij een variabelebeloningspercentage van 7% is dat 0,1% en 
bij 9% is dat 0,9%. 

• er sprake is van een compensatie als de vergoeding woon-werkverkeer in de nieuwe situatie 
(die uit deel A van de KPN CAO) lager is dan voorheen 

• de doelen t.b.v. individueel toegekend vakantierecht en de stand-byvergoeding blijven 
gehandhaafd 

 
Voor medewerkers uit de eerste groep die in een roulerend rooster werken geldt dat: 



• in deel A een aantal uitzonderingen wordt gemaakt op het gebied van: arbeidstijd, roosters, 
deeltijd en meerwerk, werktijdentoeslag, overwerk en pauze. 
In de meeste gevallen betekent dit dat blijft gelden wat voor hen gold in hoofdstuk 13. 

 
Voor de tweede groep (medewerkers van hoofdstuk 13 naar loonlijn Algemeen) geldt aanvullend dat: 

• afspraken zijn gemaakt over de arbeidsduur. Medewerkers met een contract voor 38, 39 of 40 
uur gaan over naar een 37-urige werkweek en krijgen tot en met 2017 Keuzetijdgarantie, als 
zij dat willen. Hun salaris wordt naar rato aangepast. Medewerkers met een contract voor 37 
uur of minder, behouden hun contractomvang. 

 
Voor de vierde groep (medewerkers van loonlijn Algemeen naar loonlijn Klantexpert) geldt: 

• dat zij de arbeidsvoorwaarden uit het hoofdstuk Algemeen behouden 
• dat de regeling variabele beloning (CAO Bonus) tot 1 januari 2015 behouden blijft maar vanaf 

die datum het nieuwe KPN Serviceplan van toepassing wordt 
• dat als gevolg van de gewijzigde bonusopportunity per 1 januari 2015 aan hen een toelage 

wordt toegekend ter grootte van 40% van het verschil tussen de oude en de nieuwe 
bonusopportunity. De toelage wordt niet geïndexeerd en inverdiend, is grondslag voor CAO 
Budget, variabele beloning, pensioenopbouw, uurloongebonden toeslagen, een eventuele 
Sociaal Plan-berekening en wordt doorbetaald bij ziekte. 

• een compensatie als gevolg van een beperking van de mogelijkheid om te overscoren in KPN 
Serviceplan t.o.v. CAO Bonus (EUR 200, naar rato van het aantal maanden dat de 
medewerker onder KPN Serviceplan valt in 2015) 

• dat net als voor alle andere medewerkers die onder deze CAO vallen de pensioenregeling tot 
1 januari 2015 niet wijzigt. Na die datum is er sprake van één regeling die gaat gelden voor 
alle medewerkers die onder de KPN CAO vallen. 

 
Variabele beloning 
Met ingang van 1 januari 2015 kent de KPN CAO drie variabelebeloningsregelingen: KPN-plan, KPN 
Salesplan en KPN Serviceplan 
 
KPN-plan 
KPN-plan is de nieuwe naam van de huidige CAO Bonus. Naast de naam wijzigt nog een aantal 
zaken. 

• Een van de collectieve doelstellingen zal altijd kwalitatief van aard zijn. 
• Een belangrijke wijziging is de bonusopportunity; die wordt in KPN-plan afhankelijk van je 

salarisschaal: tot en met schaal 4 is die 4,5%; voor de schalen 5 tot en met 9 is die 5%; 
schalen 10 en 11 krijgen als bonusopportunity 7% en voor de schalen 12 en 13 is die 9%. 

• Met de staffel komt tevens de Bijzondere CAO Bonus te vervallen. 
• Iedereen die tot 1 januari 2015 onder de (Bijzondere) CAO Bonus viel krijgt dus een andere 

bonusopportunity. In het geval een hogere bonusopportunity wordt 40% van het verschil 
tussen de oude en de nieuwe opportunity verrekend met het vaste salaris. Als medewerkers 
een lagere bonusopportunity krijgen wordt een toelage toegekend ter grootte van 40% van het 
verschil tussen de oude en de nieuwe opportunity, vermenigvuldigd met het salaris. De 
toelage wordt niet inverdiend en geïndexeerd, is grondslag voor CAO Budget, variabele 
beloning, pensioenopbouw, uurloongebonden toeslagen, een eventuele Sociaal Plan-
berekening en wordt doorbetaald bij ziekte. 

 
KPN Salesplan 
Payplan gaat met ingang van 1 januari 2015 KPN Salesplan heten. Aan de bijlage worden afspraken 
toegevoegd over disciplinaire maatregelen voor het geval je de regels rond deze regeling niet nakomt. 
KPN voert met ingang van 2015 met de medezeggenschap overleg over de uitvoeringsrichtlijnen en 
targetsetting. KPN stelt deze vast. 
 
KPN Serviceplan 



Met KPN Serviceplan krijgt de loonlijn Klantexpert zijn eigen variabelebeloningsregeling. Dit is een 
kortcyclische regeling, wat inhoudt dat targetstelling en uitbetaling minimaal per kwartaal plaatsvinden. 

• Dezelfde staffel (bonuspercentages per schaal) die voor KPN-plan geldt, zal voor KPN 
Serviceplan gelden: tot en met schaal 4 is die 4,5%; voor de schalen 5 tot en met 9 is die 5%; 
schalen 10 en 11 krijgen als bonusopportunity 7% en voor de schalen 12 en 13 is die 9%. 

• KPN Serviceplan kent twee medewerkersprofielen: Service en Service & Verkoop. 
• Beide profielen krijgen 1 tot 3 servicedoelstellingen, het laatste profiel krijgt daarbovenop 1 of 

2 verkoopdoelstellingen. 
• De beloning zal naar rato van het realiseren van de doelstellingen worden vastgesteld. Het 

maximale bonuspercentage is afhankelijk van de schaal. Medewerkers met het profiel Service 
kunnen maximaal het betreffende percentage uit de staffel halen. Het profiel Service & 
Verkoop kan maximaal 120% van het betreffende percentage halen. 

• Net als KPN Salesplan kent KPN Serviceplan (vergelijkbare) disciplinaire maatregelen. 
• Met de introductie van KPN Serviceplan komt Bee the Best te vervallen. 

 
Overige onderwerpen 

• De Bijzondere Toelage zal worden hernoemd tot Arbeidsmarkttoelage en kan nu ook 
toegepast worden op de variabele beloning (hoger bonus- dan wel on-target-percentage). 

• De hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte zal voor medewerkers die op of na 1 juli 2014 
arbeidsongeschikt worden wijzigen. Het eerste half jaar wordt aangevuld tot 100%, het 
tweede halfjaar tot 90% (i.p.v. 100%) en het tweede jaar tot 75% (i.p.v. 70%). 

• KPN zal aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven die relevant zijn voor KPN om extra 
leerbanen te creëren voor jongeren. 

• Aan het hoofdstuk Duurzame Inzetbaarheid van de KPN CAO wordt een artikel opgenomen 
over sabbatical leave waarin onder meer geregeld wordt dat medewerkers die drie jaar of 
langer in dienst zijn een keer in de drie jaar recht hebben op een sabbatical leave (volledig 
onbetaald verlof) van maximaal zes maanden. Tijdens de periode van sabbatical leave blijft 
de arbeidsovereenkomst met KPN in stand. KPN plaatst de medewerker, mits de periode van 
sabbatical leave niet langer dan zes maanden duurt, na terugkomst weer in zijn eigen functie 
tenzij de medewerker tijdens zijn afwezigheid de mededeling dat hij boventallig is wordt; in dat 
geval is de medewerker boventallig per datum terugkomst of zoveel later als boventalligheid 
ingaat. 

• KPN zal in overleg gaan met kinderopvangorganisaties met als doel een collectiviteitskorting 
te bedingen ten gunste van de medewerker. 

• Voor zover dat operationeel haalbaar is (dat wordt nu nog onderzocht), zal het pakket 
producten en diensten waarop de Kortingsregeling 50% van toepassing is uitgebreid worden 
met producten en diensten van andere KPN-merken dan KPN. 

• Medewerkers krijgen binnen twee weken van hun leidinggevende een antwoord op een 
verzoek. Een weigering wordt altijd gemotiveerd. Bij een weigering kan de medewerker 
bezwaar maken bij een te benoemen Adviseur HR. 

• De co-creatieaanpak die gehanteerd is bij het tot stand komen van de KPN CAO 2013 en 
2014 wordt per september 2014 uitgebreid met gezamenlijke medewerkerbijeenkomsten op 
verschillende locaties waarin medewerkers, bonden en cao-team met elkaar in gesprek 
kunnen over thema’s. KPN zal de mogelijkheid faciliteren om gedurende het cao-proces ook 
bij niet-leden te toetsen en hanteert een communicatievorm die herkenbaar is voor 
medewerkers en die hen actief oproept en betrekt bij het cao-proces. 

• Aan de CAO wordt het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
toegevoegd met daarin een inleiding: “KPN erkent het belang van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen en streeft naar een combinatie van gezond ondernemerschap en 
een positieve bijdrage aan mens, maatschappij en milieu. KPN wil zijn medewerkers in staat 
stellen hieraan bij te dragen.” 

• Daarnaast mogen medewerkers in overleg met hun leidinggevende twee dagdelen per 
kalenderjaar besteden aan MVO-doelen zoals KPN die heeft gedefinieerd zonder dat zij 



daarvoor verlof hoeven op te nemen. Een jaar na invoering hiervan zal hierover een evaluatie 
door KPN en de vakbonden plaatsvinden. 

• KPN zal zich inspannen om in de periode 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 10% van het gemiddeld 
aantal fte Ander Personeel (AP) in die periode aan te nemen als Eigen Personeel (EP). 

• Het bepaalde in artikel 13.3 van de KPN CAO 2013 (Uitzendkrachten) wordt per 1 januari 
2015 van toepassing op de volledige werkingssfeer van de KPN CAO 2014. 

• Aan artikel 3.2 van de KPN CAO 2013 worden als feestdag toegevoegd: 24 december vanaf 
18.00 uur en oudejaarsavond vanaf 18.00 uur. 

 
Studies en evaluaties 

• KPN zal een studie doen naar het onderwerp Employment Value Proposition, waarin onder 
andere aan variabele beloning aandacht wordt besteed. De uitkomsten van de studie zullen 
met de bonden worden gedeeld en meegenomen worden in de co-creatieaanpak. 

• KPN en bonden zullen gezamenlijk een studie doen naar de Interne uitzendpool. 
• KPN en bonden zullen gezamenlijk een werkconferentie organiseren over het onderwerp 

Variabele beloning. 
• In het derde kwartaal van 2015 evalueert KPN de in het derde kwartaal van 2013 vastgestelde 

zwaarte van de functies Klantexpert. 
• In het derde kwartaal van 2015 evalueren KPN en de vakbonden de regeling KPN 

Serviceplan. De te evalueren punten worden in een regulier overleg vastgesteld. 
 
Pensioen 

• Met ingang van 1 januari 2015 komt er één nieuwe pensioenregeling voor KPN en KPN 
Contact. De nieuwe regeling is gebaseerd op een vaste premie van 23% van de 
pensioengrondslag voor financiering van de nieuwe opbouw en risicodekkingen. 

• De nieuwe pensioenregeling kent een voorwaardelijk opbouwpercentage voor 
ouderdomspensioen van 1,875% en een nabestaandenpensioen op kapitaalbasis ter grootte 
van 50% van het ouderdomspensioen over het salarisdeel tot € 45.378. Daarnaast wordt een 
aanvullend nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd tot het huidige niveau. De nieuwe 
opbouw is vastgesteld op basis van de verwachte fiscale kaders voor pensioenopbouw per 1 
januari 2015. Ook de bestaande beschikbare premiestaffel voor het salarisdeel vanaf € 
45.378 wordt hierop aangepast. 

• De premie is vast en kan niet worden aangepast, ook niet als gevolg van of in verband met de 
financiële situatie van het pensioenfonds. De vaste premie wordt na vijf jaar geëvalueerd, met 
dien verstande dat een eventuele aanpassing van de vaste premie uitsluitend betrekking zal 
hebben op de toekomstige opbouw. 

• Ieder jaar wordt de vaste premie in een premiedepot gestort. Aan dat depot worden de kosten 
van de pensioenopbouw in dat jaar onttrokken. Om mogelijke toekomstige schommelingen in 
de door het fonds benodigde premie op te vangen doet KPN bij aanvang een eenmalige 
storting van € 30 miljoen in het premiedepot. 

• Indien de premie plus de aanwezige middelen in het premiedepot ontoereikend zijn om de 
pensioenambitie te financieren, zal de pensioenopbouw in dat jaar naar rato worden 
bijgesteld. Daar staat echter tegenover dat indien de aanwezige financiële middelen meer 
bedragen dan nodig is voor de financiering van de pensioenambitie, het meerdere onderdeel 
blijft van het vermogen van het pensioenfonds. Met de overgang naar de nieuwe regeling 
heeft KPN dus geen recht meer op premiekortingen in welke vorm dan ook. 

• Daarbovenop versterkt KPN de huidige financiële positie van het KPN pensioenfonds door 
een eenmalige storting te doen van 170 miljoen euro. Met deze eenmalige storting komt per 1 
januari 2015 de verplichting van KPN te vervallen om herstelbetalingen te doen aan het 
pensioenfonds op het moment dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds onder de 
kritische grens van circa 104% zou komen. Daar staat tegenover dat KPN geen aanspraak 
meer kan maken op eventuele terugbetalingen vanuit het pensioenfonds op het moment dat 
de dekkingsgraad in de toekomst meer dan toereikend zou zijn voor de financiering van de 
pensioenaanspraken 



• De deelnemersbijdrage voor medewerkers van KPN wijzigt niet. Voor medewerkers van KPN 
Contact wordt de deelnemersbijdrage hoger, maar is er wel een overgangsregeling 
afgesproken. Zij worden voor 50% van het verschil tussen de eigen bijdrage per 31 december 
2014 en die per 1 januari 2015 gecompenseerd. Daar staat tegenover dat de nieuwe 
pensioenregeling een hogere pensioenambitie nastreeft ten opzichte van de bestaande KPN 
Contact regeling. 

• De nieuwe regeling en gemaakte afspraken over premie en eenmalige stortingen worden 
voorgelegd aan het pensioenfondsbestuur. Het bestuur moet er nog mee instemmen dat zij 
de regeling kan uitvoeren. Daarna zal de nadere uitwerking van de afspraken gebeuren in 
samenspraak met het pensioenfondsbestuur. Medewerkers worden in de tweede helft van 
2014 door hen hierover geïnformeerd. 

 
Samenvatting veranderingen 

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


