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UITVOERINGSAFSPRAKEN M.B.T. ARBEIDSVOORWAARDELIJKE CONSEQUENTIES 
VAN DE AANDELENOVERDRACHT VAN PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES NEDERLAND 
B.V. 
 
 
1. ALGEMEEN 
  
1.1 Deze overeenkomst is vastgesteld door partijen, genoemd bij de ondertekening van deze 

overeenkomst. 
  
1.2 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afspraken, die in deze overeenkomst 

zijn opgenomen, berust bij de directie van Philips Domestic Appliances Nederland B.V. 
(hierna te noemen DA).  

  
  
2. WERKINGSSFEER 
  
2.1 Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de datum waarop Nobel Bidco B.V., eigendom 

van Hillhouse Capital Management, Ltd. de aandelen van Philips Domestic Appliances 
Holding B.V. verkrijgt (aandelenoverdracht). 

  
2.2 Deze overeenkomst is van toepassing op iedere medewerker die in dienst is van DA op de 

datum van de aandelenoverdracht, tenzij anders vermeld. 
  
  
3. UITGANGSPUNTEN 
   
3.1 De in deze overeenkomst opgenomen maatregelen zijn erop gericht de overgang voor 

betrokken medewerkers bevredigend te laten verlopen. 
  
3.2 Partijen zullen hun medewerking verlenen aan het uitvoeren van de in deze regeling 

opgenomen maatregelen. Ook van betrokken medewerkers wordt verwacht dat zij hun 
medewerking verlenen aan het realiseren van deze overgang.  

  
  
4. ARBEIDSVOORWAARDEN 
  
4.1 Algemeen 

DA zal de normatieve bepalingen van de CAO van Philips, zoals die gelden op de datum van 
de aandelentransactie, toepassen in samenhang met de uitvoeringsregelingen in deze 
Overeenkomst. 
 
Op DA blijft de CAO Philips met een looptijd tot en met 31-12-2022 van toepassing 
behoudens de volgende artikelen en bijlagen (nummering overgenomen van CAO 2019-
2020): 
 
Artikel 7.5 (ploegendienst) 
Artikel 7.6 (hindertoeslag)  
Artikel 9.1 (aandelenspaarplan)  
Bijlage B en C (ploegendienst) 
Bijlage D (werkgelegenheidsplan) 
Bijlage F (beveilingsdienst) 
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4.2 Dienstjaren 
De door de werknemer opgebouwde anciënniteit gaat van rechtwege over van Philips op 
DA en telt bij DA mee in alle situaties waarbij de lengte van het dienstverband een 
bepalend criterium is. 

  
4.3 Update RAV’s 

In bijlage 1 bij deze overgangsmaatregelen is een opsomming vermeld van de RAV’s die 
van toepassing zijn na een overgang. 
 
Nota bene: zoals bekend is Philips, in navolging van de CAO, ook voornemens een 
modernisering van de RAV’s te bewerkstelligen. DA zal de vernieuwde documentatie 
voortvloeiend uit deze modernisering ook gaan hanteren (met daarin de benodigde 
aanpassingen, bijvoorbeeld bij het niet langer van toepassing zijn van RAV’s).  

  
4.4 Pensioen 
 DA zal een uitvoeringsovereenkomst sluiten met het Philips Pensioenfonds zodat de 

pensioenregeling onder dezelfde condities zal worden voortgezet na de 
aandelenoverdracht. 
 
DA heeft de intentie om ook voor het jaar 2022 een uitvoeringsovereenkomst met het 
Philips Pensioenfonds te sluiten en daarbij het voornemen van Philips te volgen om de 
werkgeverspremie gelijk te houden (27,4% van de pensioengrondslag). 

  
5. WERKGELEGENHEID 
  
5.1 DA heeft de intentie om duurzame werkgelegenheid te bieden aan haar medewerkers. 

Mocht om bedrijfseconomische redenen onverhoopt een reorganisatie noodzakelijk zijn 
waarbij boventalligheid ontstaat dan zal DA, voor medewerkers in dienst van DA op het 
moment van de aandelenoverdracht, dezelfde regeling toepassen die Philips kent op het 
moment van de aandelenoverdracht conform het Philips Centraal Sociaal Plan tot en met 
31-12-2023. Deze regeling geldt uitsluitend voor de medewerkers vallend onder de CAO en 
zal voor hen gelden tot 3 jaar na de aandelenoverdracht.  
 

  
6 STANDPLAATSGARANTIE / TOEGENOMEN REISTIJD 
  
6.1 De medewerker krijgt de garantie om tot minimaal 1 jaar na datum van overgang op 

dezelfde locatie werkzaam te blijven als voor de overgang (indien gewenst door de 
medewerker).   

  
6.2 Indien een medewerker na afloop van dat ene jaar wordt tewerkgesteld op een andere 

locatie dan de huidige, wordt de enkele reistijd – indien de reistijd vanaf het woonadres 
naar de nieuwe locatie de 45 minuten overschrijdt – die bovenop de gespecificeerde 45 
minuten komt, aangemerkt als werktijd. Dit geldt niet indien de reistijd van het 
woonadres naar de eerdere locatie langer was dan de reistijd naar de nieuwe locatie. 
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7. SLOTBEPALINGEN 
  
7.1 Indien door de uitvoering van deze overeenkomst één of meerdere der betrokken 

medewerkers in de periode van 1 jaar na datum van overgang voor sociaal onaanvaardbare 
situaties komen te staan, dan zal DA haar medewerking verlenen bij het vinden van een 
oplossing, waardoor de sociale consequenties zo goed mogelijk worden opgevangen. 

  
7.2 Bijzondere individuele arrangementen van medewerkers die afwijken van de standaard 

zullen door DA worden gecontinueerd, mits de afspraken hierover schriftelijk zijn 
vastgelegd, door de daartoe bevoegde leiding zijn ondertekend en kunnen worden 
overgelegd. 

  
7.3 Alle betrokken medewerkers ontvangen een exemplaar van deze overeenkomst. 
  

 
 
Eindhoven, .......... 2021 
 
 
FNV  Philips Domestic Appliances Nederland B.V. 
M. Zwart  
  
VHP2  
J. Sauer  
  
De Unie  
S. Koetloe  
  
CNV Vakmensen.nl  
A. Huizinga  

 
 
 
BIJLAGE 1: RAV’s 
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RAV titel
van toepassing 

bij DA
toelichting en bijzonderheden

004 Cijfers van het jaar nee overzicht van fiscale cijfers voor intern gebruik

010 Bedrijfsbeveiliging nee uitsluitend van toepassing voor beveiligers

012 Deeltijdwerkers ja

013 Deeltijdwerkers met min max contract nee geen min max contracten bij DA

014 80-85-100 regeling ja

016 Stagiairs en afstudeerders ja

041 Arbeidsduur ja

042 Keuzewerktijden ja

050 Ploegenwerkers nee geen medewerkers in ploegendienst bij DA

054 Inkomensafbouw ploegenwerkers nee geen medewerkers in ploegendienst bij DA

055 Hindertoeslag nee niet van toepassing

056 Consignatieregeling ja

057 Overuren ja

059 Bijzondere uren ja

100 Reiskosten woon-werkverkeer ja

102 Tijdelijke tegemoetkoming kosten thuiswerken ja

103 Myshop VIP ja onder voorbehoud van goedkeuring door de belastingdienst

104 Extra gratificatie ja m.u.v. Recognition@Philips

110 Reisbeleid gedeelte m.u.v. van onderdeel IV m.b.t. verzekeringen

115 Medewerkers in de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) nee niet van toepassing

200 Loondoorbetaling bij ziekte ja

201 Volledige arbeidsongeschiktheid en WAO nee bij DA geen medewerkers met WAO toegekend voor 29-12-2005

202 Volledige arbeidsongeschiktheid en WIA ja

203 Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en WAO nee bij DA geen medewerkers met WAO toegekend voor 29-12-2005

204 Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en WIA ja

205 Arbeidsongeschiktheid minder dan 35% en WIA ja

206 Einde recht op loon en aanvulling WIA ja

210 Zorgverzekering ja

304 Feestdagen ja

305 Vakantie ja

359 Vrijwilligerswerk ja

360 Betaald verzuim ja

361 Koopdagen ja

362 Levensloopverlof ja

363 Levensloopspaarregeling ja

370 Zorgverlof ja

371 Kortdurend zorgverlof ja

372 Langdurig zorgverlof ja

373 Zwangerschaps- en bevallingsverlof ja

374 Ouderschapsverlof ja

375 Adoptie- en pleegzorgverlof ja

376 Sabbatical ja

377 Persoonlijke Onwikkelings- en Zorgdagen ja

400 Leren en ontwikkelen ja

450 Dienstjubilea gedeelte 5 dagen vakantie alleen nog bij 25 of 40 jr jubileum voor 1-1-2016 

500 Telefoonvergoeding ja

650 Schade aan persoonlijke eigendommen ja

701 Met pensioen ja

702 ABN AMRO netto pensioen ja

RAV nr


