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Ondergetekenden 

 

1. PostNL N.V. te 's-Gravenhage, verder te noemen PostNL; 

 

en 

 

2. Abvakabo FNV te Zoetermeer, BVPP te Tilburg, CNV Publieke Zaak en VPP te ‘s-Gravenhage, 

verder te noemen de vakorganisaties; 

 

verklaren een principeakkoord te hebben bereikt over de cao voor PostNL en de verlenging van het 

Sociaal plan.  

 

Dit principeakkoord over de cao voor PostNL en de verlenging van het Sociaal plan zal door de 

vakorganisaties aan de betreffende leden worden voorgelegd. Over de uitkomsten van de 

ledenraadpleging zal PostNL uiterlijk eind januari 2013 door de vakorganisaties worden 

geïnformeerd. 

 

 

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen 

1 Pensioen 

1.1 Pensioenregeling 

1 Partijen willen komen tot een voor werkgever en werknemers toekomstbestendige 

pensioenregeling. Partijen zullen daartoe een gezamenlijk voorstel indienen bij het 

Pensioenfonds over de aanpassing van de regeling die leidt tot reductie van de pensioenlasten en 

het beperken van risico's voor PostNL. De uitvoering en haalbaarheid wordt de komende 

maanden getoetst door het pensioenfonds. Vervolgens wordt de dan overeengekomen 

pensioenregeling door de vakorganisaties ter instemming voorgelegd aan de leden. Partijen 

zullen zich in gezamenlijkheid inspannen om de genoemde wijzigingen voortvarend door te 

voeren en als afgesproken in te laten gaan. Daartoe zullen zij al datgene doen wat bevorderli jk is 

voor een voorspoedige besluitvorming door het bestuur van het pensioenfonds.  

2 In het pensioenreglement 2006 wordt als gevolg van de wetswijziging de AOW-datum niet langer 

gedefinieerd als de leeftijd van 65 jaar, maar als de AOW-gerechtigde leeftijd. 

1.2 Zacht pensioen 

1 PostNL ziet af van het naar rato korten van de aanspraken op zacht pensioen voor de werknemer 

waarvan de overeengekomen arbeidsduur is of wordt verminderd. De vakorganisaties zien af van 
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verdere juridische procedures ter zake van het naar rato korten van de aanspraken zacht 

pensioen. 

2 Het voorgaande is met terugwerkende kracht ook van toepassing op de werknemer waarvan de 

arbeidsduur  vanaf september 2011 is verminderd. 

3 Het zacht pensioen was ter compensatie van een Vutuitkering van 80%  zoals bedoeld in het cao-

akkoord van 20 december 2005 bijlage 2. Als gevolg van de overgang naar nieuwe 

overlevingstafels kan een onbedoeld effect ontstaan waardoor een uitkering nu hoger uitkomt 

dan het beoogde niveau. Per 1 januari 2013 wordt de aanspraak op zacht pensioen gecorrigeerd 

door de in 2012 geldende zachte pensioenaanspraken per 1 januari 2013 te verlagen met 15% voor 

de aanpassing van de levensverwachting vanaf 1 januari 2006 tot en met 31  december 2012 voor 

de nog niet ingegane zacht pensioenaanspraken die vanaf 1 januari 2013 nog moeten worden 

afgestort. Als de levensverwachting na 1 januari 2013 verder wijzigt, zal dit gelijktijdig met de 

invoering van de overlevingstafels worden aangepast om hiermee de toezegging weer in lijn te 

brengen met de oorspronkelijke bedoeling.  

4 Werknemers die voor 6 december 2012 al een offerte hebben aangevraagd met betrekking tot 

zacht pensioen kunnen deze offerte binnen de oorspronkelijke acceptatietermijn accepteren.  

1.3 Werkingssfeer wijzigingen pensioenregeling 

Bovenstaande door te voeren wijzigingen genoemd onder 1.1 en 1.2 gelden eveneens voor de cao 

voor PostNL Pakketten.  

1.4 Eigen bijdrage werknemers in de pensioenpremie 

1 Per 1 januari 2013 is de werknemer een eigen bijdrage verschuldigd in de kosten van de 

pensioenregeling. De bijdrage bedraagt 6% over de pensioengrondslag te weten het 

maandinkomen vermeerderd met het percentage van de vakantie-uitkering minus de dan 

geldende franchise.  

2 Op de onder sub 1 bedoelde werknemer in dienst op 31 december 2012 die onafgebroken  in 

dienst blijft bij de werkgever wordt een premiekorting toegepast per 1 januari 2013 van 4% van de 

pensioengrondslag, waardoor bij deze vermindering de eigen bijdrage per 1 januari 2013 dus 2% 

van de pensioengrondslag bedraagt. 

3 Partijen spreken de intentie uit de premiekorting af te bouwen tot nihil, hetgeen onderwerp zal 

zijn van volgend cao-overleg.  
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2 Cao voor PostNL  

2.1 Looptijd 

De cao heeft een looptijd van 15 maanden. De cao vangt aan op 1 januari 2012 en  eindigt derhalve 

op 31 maart 2013.  

2.2 Salarisaanpassing 

1 Met terugwerkende kracht wordt het maandsalaris verhoogd met 1,1% p er 1 december 2012.  

2 Per 1 januari 2013 wordt het maandsalaris verhoogd met 0,6%.  

3 Tevens is een voorwaardelijke salarisverhoging overeengekomen van 0,4% per 1 januari 2013. 

Deze verhoging wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 toegekend indien:  

- een gezamenlijk akkoord is bereikt over de nieuwe pensioenregeling, de financiering en de 

bijstortverplichting, zoals beschreven onder 1.1 sub 1, en  

- na het daaropvolgende definitief akkoord van de betreffende vakbondsleden. 

4 De voorwaardelijke salarisverhoging geldt voor de werknemer die in dienst is bij de werkgever op 

het moment dat aan de voorwaarden onder sub 3 is voldaan.  

2.3 Minimumloon 

1 Indien een salaristrede in de salaristabel onder het daarvoor geldende minimumloon komt, geldt 

daarvoor in de plaats het minimumloonbedrag. Eventueel lagere salaristredes in de betreffende 

salarisschaal komen dan te vervallen.  

2 Het hier bepaalde wordt op de salaristabellen toegepast met terugwerke nde kracht vanaf 1 juli 

2012.  

3 In geval van salarisverhoging van het salaris en het minimumloon wordt eerst de algemene 

salarisverhoging toegepast. Indien daarna nog noodzakelijk geldt het onder sub 1 bepaalde. 

2.4 Winstdelingsregeling 

1 Partijen hebben overeenstemming bereikt over de winstuitkering over 2011 en 2012. Indien een 

definitief akkoord is bereikt, zal PostNL bij de salarisbetaling van  maart 2013 aan de dan in dienst 

zijnde werknemers vallend onder de cao voor PostNL, de cao voor Pakketten, de cao voor 

postbezorgers en de cao voor zaterdagbestellers over 2011 een uitkering van 2% toekennen. Het 

percentage wordt berekend over het totaal van de aan de werknemer in 2011 betaalde 

maandsalarissen (met een maximum van 12 maanden).  

2 Indien de werknemer door het bepaalde onder sub 1 getroffen wordt, omdat de werknemer 

slechts een deel van de periode 2011 en 2012 in dienst is geweest, is werkgever bereid over 2011 

een percentage van 1,5% en in 2012 een percentage van 0,5% van de betreffende 
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maandsalarissen in dat jaar toe te passen indien de werknemer in het betreffende kalenderjaar 

ten minste 6 maanden in dienst is geweest. 

3 Partijen zullen een studie starten naar de mogelijkheid om de winstuitkering naast de financiële 

targets tevens te koppelen aan een ander meer kwalitatief criterium dat relevant is voor de 

overgrote meerderheid van de werknemers binnen PostNL en dat in de jaarrekening van PostNL 

gepubliceerd wordt. De uitkomsten van deze studie worden uiterlijk 1 april 2013 tussen partijen 

vastgesteld en zullen als richtlijn gelden voor alle cao's bij PostNL. 

4 Indien de hiervoor bedoelde studie niet leidt tot een winstdelingsregeling met naast de financiële 

targets tevens een ander meer kwalitatief criterium dan geldt in dat geval de 

winstdelingsregeling gebaseerd op de underlying cash operating income marge voor alle cao's bij 

PostNL geldend na 31 maart 2013 met ingang van het boekjaar 2013. Dit is de underlying cash 

operating income gedeeld op de omzet zoals in het jaarverslag vermeld. De winstuitkering wordt 

dan vastgesteld volgens onderstaande tabel. 

 

Underlying cash operating income marge Uitkering van het jaarsalaris 

≥ 8% 3% 

= 5% 1% 

> 5% - 8% naar evenredigheid 

 

5 Indien de structuur/het financieel profiel van de onderneming significant wijzigt, zullen partijen in 

overleg treden over aanpassing van de regelgrenzen. 

2.5 Studie Duurzame Inzetbaarheid 

Mensen worden steeds ouder. Mede om de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden voor de 

toekomst, is het beleid er op gericht mensen langer en gezond aan het werk te  houden. Dit wordt 

ook wel genoemd “duurzaam inzetbaar blijven”. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

werknemers, werkgevers en overheid.  

 

PostNL wil gezamenlijk met vakorganisaties en medezeggenschap een studie doen naar het 

ontwikkelen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Duurzame inzetbaarheid is te omschrijven als 

de mate waarin werknemers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken 

binnen en/of buiten de organisatie nu en in de toekomst.  

 

In deze studie worden ook de ontziemaatregelen uit de huidige cao betrokken, bijvoorbeeld om te 

bezien of en hoe deze maatregelen omgezet kunnen worden in een (persoonlijk) 

inzetbaarheidbudget gericht op het duurzaam inzetbaar houden van onze werknemers.  

2.6 Technische wijzigingen 

Partijen zullen bij het vaststellen van de nieuwe cao voor PostNL nader overleggen over de 

technische wijzigingen in de cao, zoals in de bijlage zijn opgenomen.  
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3 Sociaal plan 

1 Het Sociaal plan, dat een looptijd heeft tot en met 31 december 2012, wordt verlengd tot en met 

31 december 2013.  

2 In artikel 3 lid 2 van het Sociaal plan wordt de tekst als volgt: Ingeval van ingrijpende 

veranderingen die hun weerslag hebben op de in deze overeenkomst aangegeven mogelijkheden 

om de gevolgen van de reorganisatie voor de werknemer op te vangen, zijn zowel de werkgever 

als de vakorganisaties gerechtigd gedurende de looptijd tussentijdse herziening en het tijdelijk 

buiten werking stellen van artikelen aan de orde te stellen.   

3 In oktober 2013 zullen partijen met elkaar in overleg treden om te komen tot een nieuw Sociaal 

plan met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2014, omdat het verlengde Sociaal plan van 

rechtswege eindigt op 31 december 2013. 

4 Partijen komen voorts overeen dat (ex-)werknemers geen beroep meer kunnen doen op een 

Sociaal plan dat is geëxpireerd. Van deze uitsluiting van de nawerking zijn slechts uitgezonderd 

de werknemers die overcompleet zijn verklaard als bedoeld in het Sociaal plan en (ex-

)werknemers van wie het ontslag reeds is geformaliseerd door middel van een 

vaststellingsovereenkomst, opzegging of ontbinding. 
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Aldus overeengekomen en door partijen getekend 6 december 2012 te Wassenaar 
 
Voor PostNL N.V., 

CFO, 
 
 
 
 
J.P.P. Bos 
 
 
Namens de vakorganisaties, 
 
Abvakabo FNV te Zoetermeer, 

 
 
 
 
mevr. S. Eijgermans A. Smienk 
 
 
BVPP te Tilburg, 

 
 
 
 
P. Jekkers A.J.A. van Dun 
 
 
CNV Publieke Zaak te 's-Gravenhage, 

 
 
 
 
mevr. A. Polat D. Schuurman 
 
 
VPP te 's-Gravenhage, 

 
 
 
C.J. Coeveld J. Hut 
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4.1 Technische wijzigingen 

Algemeen 

Aanpassingen in de cao naar aanleiding van de afsplitsing van TNT Express en onder meer de 

naamswijzigingen naar aanleiding daarvan. 

 

 
1. Wijzigingen naar aanleiding van wijzigingen in wet en regelgeving en rechterlijke uitspraken  

 

Artikel 17 (Inzetbaarheid onder buitengewone omstandigheden) de verwijzing naar de "aan de 

werkgever verleende concessie" wordt gewijzigd in "universele postdienst of gedeelte daarvan 

waarmee de werkgever is belast" 

 

Artikel 51 (Opbouw vakantieaanspraken wanneer de werknemer geen arbeid verricht) lid 3 vervalt.  

Artikel 52 (Opbouw vakantieaanspraken tijdens gedeeltelijke ongeschiktheid wegens ziekte of 

ongeval) vervalt. 

Artikel 53 (Samenvallen vakantiedagen met andere dagen waarop geen arbeid wordt verricht) lid 2 

vervalt.  

 

Artikel 99 (Pensioeningangsdatum) lid 1 toevoegen de volzin: Indien geen verzoek tot vervroeging 

of uitstel wordt gedaan of de werkgever niet toestemt met het uitstel  als bedoeld in lid 2 sub b 

eindigt de arbeidsovereenkomst. 

lid 2 sub b tweede volzin wijzigen in: 

Voor uitstel tot een datum gelegen na de eerste dag van de maand volgend op die waarin de AOW-

gerechtigde leeftijd wordt bereikt, is schriftelijke toestemming van de werkgever vereist.  

 

Bijlage 6 (Spaarloonregeling TNT) schrappen 

 

Bijlage 7 (Levensloopregeling TNT) schrappen. Dit leidt ook tot het schrappen van de verwijzing 

naar bijlage 7 in artikel 71. In plaats daarvan wordt de volgende tekst opgenomen: "Er geldt een 

wettelijke overgangsmaatregel waarover informatie is te vinden op de site Mijn PostNL."  

 

 
2. Wijziging om leesbaarheid cao te verhogen en opschonen van niet meer relevante bepalingen 

 

Artikel 28 (Beëindiging arbeidsovereenkomst bij structureel functionele beperking) lid 1 vervangen 

"structureel functionele beperking" door "bedoelde ongeschiktheid". De tekst van lid 1 wordt 

hiermee als volgt: "Indien de werknemer uit hoofde van ziekte of gebreken voor de vervulling van 
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zijn functie ongeschikt is, wordt de arbeidsovereenkomst 2 jaar na aanvang van bedoelde 

ongeschiktheid beëindigd." 

 

Artikel 33 (Normale arbeidsduur) naast kleine tekstuele aanpassing lid 1 en 2 als gevolg van 

afsplitsing TNT Express, schrappen overgangsbepaling lid 3.  

 

Artikel 36 (Arbeidstijd) lid 4 schrappen. 

 

Artikel 40 (Pauze) lid 7 vervalt 

 

Artikel 41 (Zon- en feestdagen) lid 1 sub a derde volzin wijzigen in "  Voor werknemers werkzaam 

binnen de keten Collectie & Sorteren en Voorbereiden & Bezorgen van PostNL Productie B.V. kan 

dit aantal in overleg met de werknemer worden verlaagd tot ten minste 13 vrije zondagen per jaar:"  

 

Artikel 75 (Toelage onregelmatige tijden) lid 6 en 7 vervallen. 

 

Artikel 81 (Toeslag waakdienst) vervallen lid 9 na eerste volzin overige tekst schrappen.  

 

Artikel 114 (Aanpassing arbeidsduur) schrappen 

 

 
3. Technische wijzigingen Sociaal plan 

Algemeen 

TNT Mobility wordt gewijzigd in Mobililty 

 

Artikel 26 lid 1 (Herplaatsing werknemer geboren voor 1952) wordt 1 januari 2013 gewijzigd in 

1 januari 2014. 


