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Ondergetekenden 
 
1. TNT N.V. te Amsterdam, verder te noemen TNT; 
 
en 
 
2. ABVAKABO FNV te Zoetermeer, BVPP te Tilburg, CNV Publieke Zaak en VPP te 

‘s-Gravenhage, verder te noemen de vakorganisaties; 
 
verklaren een principe-akkoord te hebben bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor de 
werknemers van Koninklijke TNT Post B.V. werkzaam in de business unit Productie behorend tot 
de keten Collectie, Sorteren/Voorbereiden of Bezorgen. Er is een cao voor Productie voor 
werknemers in dienst voor 1 april 2009 en een afzonderlijke cao voor Productie voor werknemers 
die op of na 1 april 2009 in dienst treden afgesproken. Een belangrijke achtergrond voor het 
komen tot een cao voor Productie voor de werknemers in diens voor 1 april 2009 is het kunnen 
bieden van perspectief voor de toekomst. Niet alleen op het gebied van werkgelegenheid, maar 
ook betreffende de loonontwikkeling. In dit verband spraken partijen in het principeakkoord 
d.d. 23 mei 2008 af:  
‘Na totstandkoming van een marktconforme cao hebben partijen de intentie voor de toekomst te 
komen tot een marktconforme loonontwikkeling (…). Zoals in iedere cao onderhandeling zal ook 
hier overleg plaatsvinden binnen de financiële mogelijkheden van TNT Post.’’ 
Nu partijen overeenstemming hebben bereikt over een ‘adequate’ cao, is deze intentie 
herbevestigd. Het feit dat partijen het ook eens zijn geworden over een cao voor Productie voor 
werknemers in dienst voor 1 april 2009 doet hier niet aan af. De ontwikkeling van beide cao´s is 
gebaseerd op bedrijfseconomische ontwikkelingen en marktontwikkelingen en hebben als zodanig 
geen effect op elkaar. 
Eveneens is een principe-akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor de postbezorgers en 
de zaterdagbestellers. Voor de overige werknemers vallend onder de cao voor TNT is 
afgesproken dat de nog af te sluiten cao met een looptijd van 1 april 2009 tot 1 april 2010 een 
wezenlijke besparing oplevert. 
 
Dit principe-akkoord zal door de vakorganisaties aan de betreffende leden worden voorgelegd. 
Over de uitkomsten van de ledenraadpleging zal TNT op uiterlijk woensdag 29 april 2009 door de 
vakorganisaties worden geïnformeerd. 
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Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen 
 
 
1 Salarisverhoging met terugwerkende kracht 

Indien een definitief akkoord wordt bereikt op uiterlijk woensdag 29 april 2009 zal TNT de 
eenmalige uitkering van 0,5% zoals overeengekomen in het akkoord van 23 mei 2008 voor de 
werknemers nu nog vallend onder de cao voor TNT, de cao voor postbezorgers en de cao voor 
zaterdagbestellers alsnog omzetten in een algemene aanpassing van het salaris met 
terugwerkende kracht met ingang van 1 april 2008. 
 
 
2 Mobiliteitscao 

Indien een definitief akkoord wordt bereikt over de cao voor Productie zullen partijen ook het 
principe-akkoord van 9 oktober 2007 over de mobiliteitscao definitief maken. Daarbij zullen partijen 
de in dit principe-akkoord gemaakte afspraken die van invloed zijn op deze overeenkomst 
verwerken in de definitieve tekst van de mobiliteitscao. 
 
 
3 Cao voor Productie 
 voor werknemers in dienst voor 1 april 2009 

Partijen komen een nieuwe cao overeen voor de werknemers van Koninklijke TNT Post B.V. in de 
business unit Productie behorend tot de keten Collectie, Sorteren/Voorbereiden of Bezorgen en 
ingedeeld in één van de salarisschalen 1 tot en met 4 van de tot 1 april 2009 geldende cao voor 
TNT. Op deze werknemers is met ingang van 1 april 2009 deze nieuwe cao van toepassing. De 
definitieve tekst van deze cao zullen partijen tijdig voor 1 april 2009 vaststellen. Alle afspraken in 
het kader van deze cao zullen niet eerder in werking treden dan nadat er ook een definitief 
akkoord is bereikt over de cao voor Productie voor werknemers behorend tot de keten Collectie, 
Sorteren/Voorbereiden of Bezorgen die in dienst treden op of na 15 mei 2009 en een definitief 
akkoord over de arbeidsvoorwaarden voor de overige werknemers vallend onder de cao voor 
TNT. 
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3.1 Inhoudelijk 

Ten aanzien van de inhoud van de hier bedoelde cao voor Productie hebben partijen het volgende 
afgesproken: 
 
3.1.1 Looptijd 
De cao geldt van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2012. 
 
3.1.2 Salaris 
In bijlage 11.1 is de overeengekomen salaristabel met ingang van 1 april 2009 opgenomen. De 
salarissen in deze tabel zijn 7% lager dan de salarissen in de huidige salarisschalen in de cao 
voor TNT. De werknemer wordt ingeschaald in de salarisschaal met hetzelfde schaalnummer en 
op zijn leeftijdsjaar of hetzelfde schaaljaar als dat waarin de werknemer op 31 maart 2009 is 
ingeschaald en ingepast in de cao voor TNT. In de periode van 1 april 2009 tot 1 april 2010 is er 
geen algemene salarisaanpassing. Het salaris wordt zowel met ingang van 1 april 2010 als met 
ingang van 1 april 2011 vermeerderd met 1%.  
 
3.1.3 Bijzondere toelage 
De bijzondere toelage die een werknemer ontvangt, wordt met ingang van 1 april 2009 met 7% 
verminderd indien deze toelage niet is gekoppeld aan het salaris. Indien de bijzondere toelage is 
uitgedrukt in een percentage van het salaris wordt deze toelage als gevolg van de 
salarisaanpassing automatisch aangepast aan de vermindering van het salaris. 
 
3.1.4 Werknemersbijdrage pensioenpremie 
De bijdrage van de werknemer bedraagt met ingang van 1 april 2009  6% over het maandinkomen 
vermeerderd met het percentage van de vakantie-uitkering minus een franchise.  
 
3.1.5 Normale arbeidsduur 
1. De normale arbeidsduur bij een volledige dienstbetrekking wordt met ingang van 1 juni 2009 

verhoogd naar gemiddeld 38 uur per week. Een deeltijdwerker gaat eveneens naar 
evenredigheid langer werken. De formule die hierbij wordt gebruikt is: 38/37 x huidige 
overeengekomen arbeidsduur = nieuwe arbeidsduur. Deze nieuwe arbeidsduur in decimalen 
wordt omgezet in een arbeidsduur rekenkundig afgerond in hele minuten. Een omrekentabel 
is opgenomen in bijlage 11.2. 
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2. De mogelijkheid om op grond van artikel 34 van de cao voor TNT te kiezen om gemiddeld 
38 uur per week te werken eindigt 30 mei 2009. De werknemer die op grond van deze keuze 
gemiddeld 38 uur per week werkt, gaat met ingang van 1 juni 2009 dit 38e uur op basis van 
een volledige dienstbetrekking werken. 

3. Het 38e uur wordt in beginsel niet in de werktijdregeling opgenomen maar zal in overleg met 
de werknemer worden vastgesteld. TNT zal aan de werknemer voorstellen hoe en wanneer 
hij op het 38e uur kan worden ingezet, waarbij de werknemer ook voorstellen kan doen. Er 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de werknemer. Indien zij er 
gezamenlijk, ook na het doen van alternatieve redelijke voorstellen vanuit het bedrijf, niet uit 
komen, wordt dit schriftelijk vastgelegd. Daarna kunnen de niet gewerkte uren van het 
bovenwettelijke vakantietegoed worden afgeschreven. De eerst hogere leidinggevende beslist 
of de niet gewerkte uren van het vakantietegoed worden afgeschreven. 

4. Voor de invulling van het 38e uur kan het nodig zijn dat er meer dan tot op heden op 
zaterdagen wordt gewerkt, waarbij TNT er naar zal streven om zo veel mogelijk rekening te 
houden met de wensen van de werknemer. 

5. De werknemer kan verzoeken de extra uren die behoren tot het 38e uur van het 
vakantietegoed af te schrijven. Dit moet schriftelijk gebeuren. 

6. Voor alle werknemers die vallen onder de cao voor Productie voor werknemers in dienst voor 
1 april 2009 worden de plusuren aan het eind van de maand uitbetaald en worden de minuren 
2x per jaar, te weten bij het einde van betalingstijdvak 3 en 9, kwijtgescholden. Het niet 
werken van het 38e uur wordt niet als een minuur gezien. En als zodanig niet meegenomen 
met de plus- en minurensystematiek. 

 
3.1.6 Vakantie 
De werknemer met een volledige dienstbetrekking bouwt 195 uren vakantie op.  
 
3.1.7 Leeftijdsuren 
Met ingang van 1 juni 2009 wordt het aantal uren leeftijdverhoging vastgesteld op basis van 
onderstaande staffel. Reeds toegekende leeftijdverhoging over 2009 wordt nog voor de helft 
volledig toegekend. De voor 2009 toegekende leeftijdverhoging voor de werknemer in de 
betreffende leeftijdscohorten als in onderstaande tabel wordt niet meer aangepast aan het 
bereiken van een hoger leeftijdscohort. De voor 2009 toegekende leeftijdsverhoging voor 
werknemers jonger dan 19 jaar wordt vanaf 1 juni 2009 verlaagd naar 8 uur op jaarbasis bij een 
volledige dienstbetrekking.  
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De staffel voor een voltijdwerker ziet er met ingang van 1 juni 2009 op jaarbasis als volgt uit: 
 
Leeftijdverhoging  
35 t.e.m. 44 jaar 4 uur 
45 t.e.m. 49 jaar 8 uur 
50 t.e.m. 54 jaar 12 uur 
55 t.e.m. 59 jaar 20 uur 
60 jaar of ouder 24 uur 
 
 
3.1.8 Toelage voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen 
Voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen geldt met ingang van 1 april 2009 een toelage die 
bestaat uit een percentage van het voor de werknemer geldende salaris per uur volgens 
onderstaande tabel: 
 
Uren 0-6 6-8 8-18 18-22 22-24 
Maandag t.e.m. vrijdag 30% 15% – 10% 30% 
Zaterdag 30% 20% 20% 20% 30% 
Zondag 100% 100% 100% 100% 100% 
 
De tekst van dit artikel is opgenomen in bijlage 11.3. 
 
3.1.9 Tegemoetkoming reiskosten woning-werk  
De tabel van de tegemoetkoming reiskosten woning-werk is met ingang van 1 april 2009 als volgt: 
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Reiskostenvergoeding woning-werk per maand vanaf 1 april 2009

Enkele reisafstand 
woning-werk in kms   Aantal dagen in de week waarop in de regel wordt gereisd

1 2 3 4 5 of
10 1,36 2,71 4,07 5,42 6,78
11 2,71 5,42 8,13 10,84 13,55
12 4,07 8,13 12,20 16,26 20,33
13 5,42 10,84 16,26 21,69 27,11
14 6,78 13,55 20,33 27,11 33,88
15 8,13 16,26 24,40 32,53 40,66
16 9,49 18,97 28,46 37,95 47,44
17 10,84 21,69 32,53 43,37 54,21
18 12,20 24,40 36,59 48,79 60,99
19 13,55 27,11 40,66 54,21 67,77
20 14,91 29,82 44,73 59,63 74,54
21 16,26 32,53 48,79 65,06 81,32
22 17,62 35,24 52,86 70,48 88,10
23 18,97 37,95 56,92 75,90 94,87
24 20,33 40,66 60,99 81,32 101,65
25 of meer 21,69 43,37 65,06 86,74 108,43

 meer

 
 
In bijlage 11.4 is de tekst met de tabel van de tegemoetkoming in de reiskosten woning-werk 
opgenomen. 
 
3.1.10 Aanvullende tegemoetkoming reiskosten woning-werk  
In bijlage 11.5 is de tekst van de aanvullende tegemoetkoming reiskosten woning-werk 
opgenomen. De concernregeling vergoeding voor reis- en verblijfkosten bij zakelijke reizen in 
Nederland is van toepassing voor de werknemer die meer dan incidenteel voor het woon-
werkverkeer gebruik maakt van de eigen auto, omdat hij de auto naar het oordeel van de 
werkgever beschikbaar moet hebben op de plaats van tewerkstelling om van daaruit een zakelijke 
reis te kunnen ondernemen die niet of niet op doelmatige wijze met het openbaar vervoer kan 
worden uitgevoerd. 
 
3.1.11 Levensloop 
De structurele bijdrage van de werkgever van 1% van het salaris voor stortingen op de 
levenslooprekening gebaseerd op artikel 71 van de cao voor TNT eindigt per 31 maart 2009. 
 



 
 

3.1.12 Koffiegeld 
De betaling voor koffiegeld of de betaling van een eventuele compensatie voor niet of minder 
ontvangen koffiegeld gebaseerd op de artikelen 127 en 128 van de cao voor TNT eindigt 31 maart 
2009. 
 
 
3.2 Mobiliteitsbudget 

1. Mits een definitief akkoord wordt bereikt over het arbeidsvoorwaardenpakket van de 
werknemers die op of na 1 april 2009 in dienst treden bij Productie voor de ketens Collectie, 
Sorteren/Voorbereiden of Bezorgen stelt TNT Post het mobiliteitsbudget als bedoeld in het 
principe-akkoord van 9 oktober 2007 over de mobiliteitscao onder punt 3.2.3 aldaar ter 
beschikking aan alle werknemers waarop de cao voor Productie voor werknemers in dienst 
voor 1 april 2009 van toepassing is, met uitzondering van de hierna in sub 3 genoemde 
werknemers.  

2. Aan het ter beschikking stellen van dit mobiliteitsbudget zijn de volgende randvoorwaarden 
verbonden:  
- het mobiliteitsbudget wordt met ingang van 1 april 2009 opengesteld voor een periode van 

maximaal 5 jaar (tot 1 april 2014). 
- Het beschikbare bedrag voor de toe te kennen mobiliteitsbudgetten minus het daarop in 

mindering gebrachte totaal aan ontvangen bedragen aan aanvulling als bedoeld onder 
punt 3.3.2 worden gemaximeerd volgens onderstaande tabel: 

 
Jaren 1/4/2009 

1/1/2010 
2010 2011 2012 2013 1/4/2014 

Uitstroom (fte’s) 1200-1600 800-1300 800-1300 800-900 800-900 300-400 

Mobiliteitsbedrag 
(mln € ‘s cumulatief) 

max € 52 max € 95 Max € 132 max € 163 max € 196 max € 205

 
3. Het mobiliteitsbudget geldt niet voor de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst 

- wordt beëindigd wegens dringende of gewichtige redenen, of  
- van rechtswege eindigt, of 
- wordt beëindigd omdat hij wegens ziekte of gebreken voor de vervulling van zijn functie 

ongeschikt is, of 
- eindigt gedurende de periode tot 1 april 2014 omdat hij het bedrijf kan verlaten wegens 

VUT, PPB of pensioen.  
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Het mobiliteitsbudget geldt eveneens niet voor de werknemer met ingang van de datum 
waarop hij overcompleet is. 

4. Als maandsalaris voor de vaststelling van het mobiliteitsbudget geldt het salaris zoals dat voor 
de werknemer voor de maand maart 2009 is vastgesteld. Indien de overeengekomen 
arbeidsduur na 31 maart 2009 is verminderd, wordt de berekening van het mobiliteitsbudget 
hieraan evenredig aangepast. 

 
3.2.1 Operationele beheersbaarheid uitstroom 
1. Om de uitstroom binnen een bedrijfsonderdeel te kunnen beheersen kan TNT een 

mobiliteitsbudget toekennen, onder de voorwaarde dat de betrokken werknemer tot maximaal 
4 maanden na zijn oorspronkelijk beoogde beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn 
werkzaamheden blijft verrichten indien de uitstroom binnen het bedrijfsonderdeel in de maand 
van aanvraag op 15% of hoger ligt (excl. hard verloop). In dit kader wordt de melding van de 
werknemer dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen in volgorde van ontvangst bij de 
werkgever beoordeeld en toegekend. 

2. TNT zal zich maximaal inspannen om betrokken werknemer binnen deze termijn alsnog te 
laten vertrekken met het mobiliteitsbudget zoals dat oorspronkelijk zou zijn toegekend. Uiterlijk 
aan het einde van de 4 maanden kan de betreffende werknemer vertrekken met het 
oorspronkelijk mobiliteitsbudget. 

3. TNT in het eerste kwartaal van 2010 punten 1 en 2 evalueren met de vakorganisaties en de 
medezeggenschap. 

 
3.2.2 Aanvulling en mobiliteitsbudget 
Indien de werknemer bij de beëindiging van de dienstbetrekking een mobiliteitsbudget ontvangt, 
wordt het door hem totaal ontvangen bedrag aan aanvulling als bedoeld onder 2.3 in mindering 
gebracht op dit mobiliteitsbudget. 
 
3.2.3 Uitkering Werkloosheidswet  
Voor de werknemers waarop de cao voor Productie voor werknemers in dienst voor 1 april 2009 
van toepassing is wordt de in het principe-akkoord over de mobiliteitscao van 9 oktober 2007 
onder punt 2.13 genoemde aanvullingstermijn van de WW-uitkering de hoogte van de aanvulling 
verhoogd van 90% naar 95% respectievelijk van 80% naar 85%. 
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3.3 Overgangsmaatregelen 

3.3.1 Meeruren 
De werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die op 1 april 2009 over de 
voorafgaande 12 kalendermaanden meer dan 10% van de overeengekomen arbeidsduur als 
meeruren heeft gewerkt, krijgt een eenmalige afkoopsom. Deze afkoopsom bedraagt 11% van het 
salaris per uur van de werknemer in de maand maart 2009 voor elk meeruur dat hij heeft gewerkt. 
 
3.3.2 Aanvulling 
 
3.3.2.1 Vaststellen aanvulling 
1. Voor het verschil met de verlaagde arbeidsvoorwaarden geldt een aanvulling. Deze aanvulling 

wordt eenmalig vastgesteld en vergeleken met de arbeidsvoorwaarden op 31 maart 2009. Bij 
de berekening wordt uitsluitend rekening gehouden met de negatieve veranderingen voor de 
werknemer in de volgende genoemde componenten: 

a. het salaris;  
b. de pensioenbijdrage van de werknemer; 
c. de persoonlijke toelage; 
d. de bijzondere toelage; 
e. de vakantie-uitkering; 
f. de Tot. of indien dit wordt ontvangen de afbouw Tot. (tevens de niet verder 

afgebouwde Tot.); 
g. winstuitkering op basis van 3% maandsalaris; 
h. de uitbetaling over het verlofdeel van het seniorenverlof; 
i. de structurele bijdrage van de werkgever van 1% die aangewend kan worden voor 

levensloop; 
j. salaristoeslag VPL; 
k. reiskosten woning-werk; 
l. aanvullende reiskosten woning-werk; 
m. (compensatie) koffiegeld op basis van € 4,54 per maand. 

2. De totale som van bovengenoemde componenten bij de salarisbetaling over maart 2009 geldt 
als eenmalig vastgesteld bruto bedrag. Vanaf de salarisbetaling over april 2009 wordt de 
aanvulling betaald tot aan het niveau van 95% van dit eenmalig vastgestelde bruto bedrag. De 
aanvulling telt niet mee voor de pensioenopbouw. 

3. Voor de werknemer met doorbetaling van maandinkomen tijdens ziekte wordt het verschil 
vastgesteld op basis van de situatie zoals die zou zijn indien de werknemer niet ziek zou zijn 
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geweest. Bij de doorbetaling van maandinkomen tijdens ziekte geldt ook voor de aanvulling 
hetzelfde percentage dat geldt voor de doorbetaling van het maandinkomen. 

 
3.3.2.1.1 Berekening vermindering Tot. 
Voor het vaststellen van het verschil in de vermindering van de Tot. voor werknemers zonder een 
afbouwregeling Tot. wordt vanaf het einde van betalingstijdvak 2 van 2009 teruggekeken naar de 
inzetgegevens van de werknemer in de voorafgaande 12 betalingstijdvakken. Aan de hand van 
deze gegevens wordt op basis van de nieuwe Tot.-percentages met ingang van 1 april 2009 
vastgesteld wat het gemiddelde verschil op maandbasis is met de oorspronkelijke Tot. Dit verschil 
in geld wordt meegenomen bij de berekening van de aanvulling. 
 
3.3.2.1.2 Berekening vermindering ingegane afbouwregeling Tot. 
Bij reeds ingegane afbouwregelingen Tot. wordt het bedrag waarop de garantietoelage van 80%, 
60%, 40% 20% is gebaseerd, verminderd met 11%. Ditzelfde geldt voor de ingegane 
afbouwregelingen die niet (verder) worden afgebouwd. Dit verschil in geld wordt meegenomen bij 
de berekening van de aanvulling. 
 
3.3.2.2 Periode van aanvulling 
De aanvulling wordt voor de in onderstaande tabel aangegeven periode betaald: 
 

Leeftijd op 31 maart 2009 Aantal jaren aanvulling 

Jonger dan 35 jaar 2 
35 t.e.m. 39 3 
40 t.e.m. 44 5 
45 t.e.m. 49 7 
Leeftijd + dienstjaren ≥ 75 
en < 50 jaar 

9 

50 jaar en ouder Tot eerst mogelijke 
vertrekdatum1

 

 

                                                      
1 werknemers vertrekken op de eerst mogelijke datum dat zij gebruik kunnen maken van VUT, PBB of pensioen. Voor de 

werknemers die gebruik kunnen maken van seniorenverlof geldt de datum in de meest recente brief waarin de Stichting 

Pensioenfonds TNT betrokkene heeft laten weten dat hij een inkomensniveau bereikt dat overeenkomt met het niveau dat 

oorspronkelijk bereikt had kunnen worden in de VUT-regeling. 



 
 

3.3.2.2.1 Periode van aanvulling en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
Voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt deze aanvulling totdat 
de overeenkomst al dan niet van rechtswege is beëindigd. 
 
3.3.2.2.2 Periode van aanvulling en VUT/PPB/pensioen 
1. De aanvulling eindigt op het eerst mogelijke moment dat de werknemer met VUT, PPB of 

pensioen kan gaan. Bij VUT is dat bij 61 jaar en 3,5 maanden met 80%, bij PPB is dat 62 jaar 
met 80% of zo veel eerder als met prepensioensparen met 80% vervroegd kan worden 
uitgetreden. Bij pensioen eindigt de aanvulling met 62,5 jaar. 

2. VUT/PPB uitkeringen die ingaan op of na 1 oktober 2009 worden gebaseerd op het salaris 
over maart 2009 tegen het niveau van 95%. 

3. Voor de werknemers waarvan de VUT/PPB of pensioen uitkeringen ingaan voor 1 oktober 
2009 wordt de uitkering gebaseerd op het salaris over maart 2009. De aanvulling loopt in dat 
geval door tot uiterlijk 1 oktober 2009. 

 
3.3.2.2.3 Periode van aanvulling en seniorenverlof 
1. Werknemers die met seniorenverlof kunnen, hebben een brief ontvangen waarin de Stichting 

Pensioenfonds TNT betrokkene heeft laten weten op welk moment hij een inkomensniveau 
bereikt dat overeenkomt met het niveau dat oorspronkelijk bereikt had kunnen worden in de 
VUT-regeling. Deze berekening is gebaseerd op een aantal aannames dat wordt bijgesteld 
aan de hand van de nieuwe feiten. De hier bedoelde werknemers ontvangen een nieuwe brief 
van het Pensioenfonds. De datum genoemd in de meest recente brief van de Stichting 
Pensioenfonds TNT geldt als de datum waarop de aanvulling stopt. 

2. De werknemersbijdrage van 6% in de pensioenpremie wordt betaald over de gewerkte uren, 
het deel over het verlof wordt door de werkgever betaald. 

 
3.3.2.2.4 Periode van aanvulling en overlijdensuitkering 
Indien een werknemer tijdens zijn periode van aanvulling komt te overlijden, wordt de 
overlijdensuitkering berekend over het maandinkomen van de maand maart 2009, tenzij het 
maandinkomen zoals voor de werknemer gold op de dag van overlijden hoger is. 
 
3.3.2.3 Aanpassing aanvulling 
1. De aanvulling wordt niet aangepast met de algemene aanpassing van het salaris. De 

aanvulling wordt evenmin aangepast indien de werknemer eventueel nog een volgende stap 
maakt in zijn salarisschaal of wordt ingedeeld in een andere salarisschaal binnen de cao voor 
Productie. 
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2. Bij een neerwaartse aanpassing van de overeengekomen arbeidsduur wordt het bedrag van 
de aanvulling naar evenredigheid aangepast. Bij een uitbreiding van de overeengekomen 
arbeidsduur blijft de aanvulling ongewijzigd. 

 
3.3.2.4 Aanvulling en onbetaald verlof 
Indien vanwege onbetaald verlof geen salaris wordt betaald, wordt voor de duur van het onbetaald 
verlof de aanvulling opgeschort. Indien onbetaald verlof voor een deel van de overeengekomen 
arbeidsduur wordt toegekend en het salaris vanwege dat verlof gedeeltelijk wordt betaald, wordt 
de aanvulling evenredig aan het verlof opgeschort. 
 
3.3.2.5 Aanvulling en ouderschapsverlof 
1. Indien een werknemer minder is gaan werken tengevolge van het opnemen van 

ouderschapsverlof, dan wordt de aanvulling berekend op basis van de oorspronkelijk 
overeengekomen arbeidsduur. Tijdens de duur van het ouderschapsverlof wordt de aanvulling 
verminderd met het zelfde percentage dat minder wordt gewerkt. Na terugkeer van het 
ouderschapsverlof wordt de aanvulling weer verhoogd tot het oorspronkelijke bedrag. Voor 
het deel waarvoor het verlof is verleend geldt hetzelfde als in punt 3.3.2.4 (Aanvulling en 
onbetaald verlof). 

2. De werknemersbijdrage van 6% in de pensioenpremie wordt betaald over de gewerkte uren, 
het deel over het verlof wordt door de werkgever betaald. 

 
3.3.2.6 Vervallen aanvulling 
De aanvulling vervalt indien de werknemer niet meer binnen de werkingssfeer van de cao voor 
Productie voor werknemers in dienst voor 1 april 2009 (bijvoorbeeld door overgang naar een 
andere cao binnen TNT). 
 
3.4 Hardheidsclausule 

1. Indien een werknemer van mening is dat hij onevenredig zwaar is getroffen, kan hij dit 
gemotiveerd en schriftelijk via zijn manager aan de werkgever kenbaar maken. 

2. Alvorens te beslissen vraagt de werkgever advies aan een paritaire adviescommissie. Deze 
paritaire commissie is samengesteld uit een door TNT en een door de vakorganisaties 
aangewezen persoon en een gezamenlijk te benoemen onafhankelijk voorzitter.  

3. De commissie zal een zwaarwegend advies geven aan directeur Productie. 
4. Het secretariaat van deze adviescommissie is ondergebracht bij Personeelszaken Nederland 

TNT. 
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3.4.1 Inkomensvermindering meer dan 20% 
Indien een werknemer door de overgang naar de cao voor Productie voor werknemers in dienst 
voor 1 april 2009 in inkomen meer dan 20% achteruit gaat, zal TNT maatregelen treffen om het 
inkomensverlies zodanig te beperken dat het niet meer is dan 20%. Indien TNT dit doet door het 
toekennen van een extra bedrag in de aanvulling als bedoeld onder 2.3 zal, indien de werknemer 
bij de beëindiging van de dienstbetrekking een mobiliteitsbudget ontvangt, dit extra bedrag niet in 
mindering gebracht op dit mobiliteitsbudget. 
 
3.4.2 Mogelijke bijdrage vanuit de aanvulling in geval van financiële hulpverlening 

door PVTNT 
1. Indien een werknemer in serieuze financiële problemen komt te verkeren, kan de werkgever 

op verzoek van de werknemer besluiten de in de toekomst te ontvangen aanvulling geheel of 
gedeeltelijk eerder te verstrekken. 

2. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 
- er moet sprake zijn van een door PVTNT geaccordeerd schuldsaneringsplan waaruit blijkt 

dat er sprake is van serieuze financiële problemen; 
- het door de werkgever uit te keren bedrag wordt gezien als een voorschot op de in de 

toekomst te ontvangen aanvulling; 
- terugbetaling vindt plaats door inhouding van de aanvulling zolang als nodig is om het 

voorschot te vereffenen; 
- bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door schuld of toedoen van de werknemer is 

deze gehouden het (restant) voorschot op dat moment volledig aan de werkgever terug te 
betalen. 

 
 
3.5 Waarborg 

3.5.1 Werkgelegenheidswaarborg  
De werkgelegenheidswaarborg geldt voor een periode van 6 jaar (tot 1 april 2015). De eerste 2,5 
jaar zullen geen gedwongen ontslagen als gevolg van reorganisaties vallen. De 2,5 jaar daarna is 
dit van toepassing onder voorwaarden, gebaseerd op te behalen onderstaande uitstroom- en 
omzetcijfers. Over de uitstroom- en omzetcijfers in het zesde jaar zullen partijen tijdig nader 
overleg voeren. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt, is de waarborg voor het 
zesde jaar niet meer aan de orde.  
 
Indien één van deze criteria twee opvolgende kwartalen lang lager scoort dan geprognosticeerd, 
vervalt de werkgelegenheidswaarborg. In dat geval is er overleg tussen de bedrijfsleiding en de 
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vakorganisaties. Onderwerpen van dit overleg zijn onder meer de verwachtingen voor de toekomst 
en het behaalde resultaat op het andere criterium; op voorhand is daarbij niet uitgesloten dat een 
overperformance op het ene criterium een underperformance op het andere compenseert. Dit kan 
leiden tot voortzetting/herstel van de waarborg, indien partijen hierover overeenstemming 
bereiken.  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Waarborg
TNT 

Fase 1: ongeclausuleerd

Fase 2: geclausuleerd 
omzet + uitstroom

Start monitoring 1e evaluatie Looptijd GWW met 1 jaar 
uitbreiden; indien er op dat 
moment overeenstemming is 
over clausules

Fase 3

Overleg 

 
 
3.5.2 Uitstroom- en omzetontwikkeling 
Uitstroomontwikkeling houdt rekening met de benodigde NIMP efficiencyprojecten. 
Uitstroomontwikkeling over de jaren: 
 
Uitstroom in FTE 1/10/2011 2012 2013 1/4/2014 
 460 1.561 1.485 375 

 
Onderdeel van het NIMP programma is de implementatie van postbezorgers. Bij bovenstaande 
uitstroomcijfers is hiermee rekening gehouden. Met in achtname van de met de 
medezeggenschap gemaakte afspraken in het Besluit Postbezorgers (d.d. 11 juni 2003) zullen 
zolang de waarborg effectief is postbezorgers uitsluitend worden aangetrokken indien er sprake is 
van personeelstekorten. De gerealiseerde uitstroom wordt continu gevolgd; zowel vakorganisaties 
als medezeggenschap worden hiervan ieder kwartaal in kennis gesteld. Indien op enig moment te 
voorzien is dat de feitelijke uitstroom lager uitvalt dan de benodigde uitstroom (en de 
werkgelegenheidswaarborg daarmee mogelijk komt te vervallen), vindt direct overleg plaats met 
de medezeggenschap over de consequenties hiervan voor de implementatie van postbezorgers. 
 
De nieuwe instroom via de cao voor Productie voor werknemers die in dienst treden op of na 
1 april 2009 zal plaatsvinden indien er sprake is van personeelstekorten.  
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De omzetontwikkeling houdt rekening met: 
- Volumedaling geadresseerd van gemiddeld 6% per jaar  
- Prijsontwikkeling behorende bij de volumedaling van 6% 
- Omzet op basis van volume Mail NL (Productie + Commercie) 
- Indien zich organisatorische wijzigingen voordoen, zal herijking aan de orde zijn  
 
De omzetontwikkeling over de jaren: 
 
Omzet in € mln 1/10/2011 2012 2013 1/4/2014 
Strategisch plan 
6% volumedaling 

    

De getallen zijn gezien het vertrouwelijk karakter daarvan opgenomen in een afzonderlijke bijlage 
die bekend is bij de vakorganisaties en door hen ondertekend. 
 
3.5.3 Onafhankelijke commissie 
Een onafhankelijke commissie toetst elk kwartaal of aan de criteria is voldaan. 
De commissie bestaat uit 2 leden aangewezen door de vakbonden, 2 leden aangewezen door 
TNT en een gezamenlijk aangewezen voorzitter.  
De commissie start reeds in de ongeclausuleerde periode met het volgen van de clausules op 
kwartaalbasis. In de periode 1 oktober 2011 tot 1 april 2014 vindt toetsing van de clausules op 
kwartaalbasis plaats. Partijen zullen vóór 15 april 2009 de aan te wijzen leden en de voorzitter 
definitief bepalen.  
 
De commissie krijgt ook inzage in de cijfers van de omzet- en volumeontwikkeling bij Netwerk VSP 
geadresseerd, dit heeft echter geen invloed op de criteria en de commissie heeft hierin geen 
toetsende of evaluerende rol. 
 
3.5.4 Inzetten werknemers 
Om aan de werkgelegenheidswaarborg als boven bedoeld inhoud te kunnen geven, zijn tussen 
partijen nadere afspraken gemaakt over het inzetten van werknemers. Deze afspraken beogen 
werknemers aan het werk te houden. Met deze afspraken wordt inactiviteit voorkomen en kunnen 
bovendien negatieve bedrijfseconomische gevolgen zoveel als mogelijk worden beperkt. Het 
bedrijf zal zich daarbij maximaal inspannen om de inzet van werknemers sociaal aanvaardbaar in 
te vullen waarbij de belangen van de werknemer worden meegewogen en na onderlinge 
afstemming de inzet wordt bepaald.  
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De afspraken gelden gedurende de gehele looptijd van de werkgelegenheidswaarborg. Indien 
omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen partijen tussentijdse wijzigingen 
overeenkomen. 
 
3.5.4.1 Voldoen aan redelijke opdrachten 
De werkgelegenheidsgarantie maakt het noodzakelijk dat de werkgever vaker een beroep zal 
moeten doen op een andere dan gebruikelijke inzet van de werknemer. Daarbij zal de werkgever 
zich in de eerste plaats richten op de met de medezeggenschap besproken concrete 
mobiliteitsbevorderende maatregelen, alvorens een beroep te doen op het voldoen aan redelijke 
opdrachten. 
In laatste instantie zal de werkgever artikel 15 van de cao in werking stellen. De werkgever zal 
daarbij rekening houden met de redelijkheid van zijn opdracht in relatie tot de belangen van de 
werknemer. Daartoe zal de werkgever in voorkomende gevallen vooraf de gewenste inzet met 
betrokken werknemer bespreken en desgevraagd zijn beslissing motiveren.  
De tekst van artikel 15 zal hierop worden aangepast. 
 
3.5.4.2 Overig 
1. Voor het nakomen van de werkgelegenheidswaarborg kan het nodig zijn dat er meer dan 

26 zaterdagen wordt gewerkt. De werknemer heeft recht op ten minste 13 vrije zaterdagen. 
TNT er naar zal streven om zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de 
werknemer.  

2. Als het door andere maatregelen niet lukt de werknemer een werkplek te bieden kan TNT de 
werknemer detacheren bij een andere organisatie ten behoeve van het verrichten van 
werkzaamheden om inactiviteit te voorkomen. Daarbij wordt ook zo veel mogelijk gekeken 
naar mogelijkheden daartoe bij toeleveranciers. Detachering kan voor de volledige 
overeengekomen arbeidsduur of een gedeelte daarvan plaatsvinden. Vanzelfsprekend wordt 
dit vooraf met de werknemer besproken, en waar nodig wordt opleiding/inwerken geboden. Bij 
detachering gelden de arbeidsvoorwaarden zoals bij TNT. De aan de detachering verbonden 
inkomsten, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm of benaming dan ook vallen 
aan TNT toe. 
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4 Cao voor Productie  
 voor werknemers in dienst getreden op of na 1 april 2009 

Partijen komen een nieuwe cao overeen voor de werknemers van Koninklijke TNT Post B.V. in de 
business unit Productie behorend tot de keten Collectie, Sorteren/Voorbereiden of Bezorgen die in 
dienst treden op of na 1 april 2009. De definitieve tekst van deze cao zullen partijen tijdig voor 
1 april 2009 vaststellen. 
 
 
4.1 Looptijd 

De cao geldt van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2012. 
 
 
4.2 Salaris 

In bijlage 11.6 is de overeengekomen salaristabel met ingang van 1 april 2009 opgenomen. Het 
salaris wordt zowel met ingang van 1 april 2010 als met ingang van 1 april 2011 vermeerderd met 
1%. 
 
 
4.3 Normale arbeidsduur 

De normale arbeidsduur bij een volledige dienstbetrekking bedraagt met ingang van 1 april 2009 
gemiddeld 40 uur per week. 
 
 
4.4 Vakantie 

De werknemer met een volledige dienstbetrekking bouwt 195 uren vakantie op.  
 
 
4.5 Toelage voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen 

Voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen geldt met ingang van 1 april 2009 een toelage die 
bestaat uit een percentage van het voor de werknemer geldende salaris per uur volgens 
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onderstaande tabel: 
 
Uren 0-6 06-22 22-24 
Maandag t.e.m. zaterdag 30% - 30% 
Zondag 50% 50% 50% 
 
Indien de arbeid uiterlijk is aangevangen op 24.00 uur en de dienst eindigt tussen 06.00 uur en 
uiterlijk 08.00 uur is de hoogte van de toelage per uur van maandag tot en met vrijdag tijdens de 
uren 6-8  25%. 
 
 
4.6 Pensioen 

Over de pensioenregeling met ingang van 1 april 2009 is het volgende afgesproken: 
- pensioensysteem: beschikbaar premieregeling; 
- pensioengevend inkomen: salaris, meeruren en Tot.; 
- franchise: € 14.500; 
- de werkgever stelt de werknemer jaarlijks een premie beschikbaar (zie onderstaand). De 

beschikbare premie wordt belegd, na inhouding van kosten en premievrijstelling. De 
werknemer maakt zijn beleggingskeuze op basis van “lifecycle”. Op de pensioendatum wordt 
het saldo aangewend voor de inkoop van ouderdomspensioen en desgewenst een 
nabestaandenpensioen; 

- partnerpensioen: op basis van risicodekking 70% van het ouderdomspensioen 
(ouderdomspensioen o.b.v. middelloon met 2% opbouw en 14.500 franchise). Voor eigen 
keus en rekening kan de werknemer een Anw-hiaatverzekering afsluiten; 

- pensioenleeftijd: 65 jaar; 
- werknemersbijdrage: 1/3 deel van de beschikbare premie met maximum van 6% van de 

pensioengrondslag; 
- indexatie: vanaf pensioenleeftijd op basis van consumentenprijsindex afgeleid; 
- premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verzekerd; 
- flexibele elementen: vervroegen/uitstellen tussen 60 en 67, deeltijd pensioneren, uitruilen, 

hoog/laag pensioen, extra pensioen sparen (IPS). 
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Beschikbare premie afgeleid van fiscale staffel 
Leeftijd Beschikbare premie 
 Alleen ouderdoms-

pensioen premie 
Premie inclusief kostenopslag, 
premievrijstelling 
arbeidsongeschiktheid en 
nabestaandenpensioenpremie 

15 t.e.m. 19 3,9 4,6 
20 t.e.m. 24 4,4 5,2 
25 t.e.m. 29 5,4 6,4 
30 t.e.m. 34 6,5 7,8 
34 t.e.m. 39 8,0 9,6 
40 t.e.m. 44 9,7 11,6 
45 t.e.m. 49 12,0 14,3 
50 t.e.m. 54 14,6 17,5 
55 t.e.m. 59 18,1 21,7 
60 t.e.m. 64 22,7 21,7 

 
 
4.7 Uitzendkrachten  

Uitzendkrachten zullen met ingang van 1 april 2009 salaris en toe(s)lagen ontvangen volgens de 
cao voor Productie voor werknemers in dienst getreden op of na 1 april 2009. 
 
 
5 Cao voor postbezorgers 

5.1 Looptijd 

De cao geldt van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2012. 
 
 
5.2 Pensioen 

De pensioenregeling vervalt 31 maart 2009. Als compensatie voor het vervallen hiervan ontvangt 
de werknemer een toeslag. De toeslag bedraagt 1% van het salaris. 
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5.3 Salaris 

In bijlage 11.7 is de overeengekomen salaristabel met ingang van 1 april 2009 opgenomen. In de 
periode van 1 april 2009 tot 1 april 2010 is er geen algemene salarisaanpassing. Het salaris wordt 
zowel met ingang van 1 april 2010 als met ingang van 1 april 2011 vermeerderd met 1%. 
 
 
6 Cao voor zaterdagbestellers 

6.1 Looptijd 

De cao geldt van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2012. 
 
 
6.2 Salaris 

In bijlage 11.8 is de overeengekomen salaristabel met ingang van 1 april 2009 opgenomen. In de 
periode van 1 april 2009 tot 1 april 2010 is er geen algemene salarisaanpassing. Het salaris wordt 
zowel met ingang van 1 april 2010 als met ingang van 1 april 2011 vermeerderd met 1%. 
 
 
6.3 Tegemoetkoming reiskosten woning-werk  

De tabel van de tegemoetkoming reiskosten woning-werk is met ingang van 1 april 2009 als volgt: 
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Reiskostenvergoeding woning-werk per maand vanaf 1 april 2009

Enkele reisafstand 
woning-werk in kms   Aantal dagen in de week waarop in de regel wordt gereisd

1 2 3 4 5 of
10 1,36 2,71 4,07 5,42 6,78
11 2,71 5,42 8,13 10,84 13,55
12 4,07 8,13 12,20 16,26 20,33
13 5,42 10,84 16,26 21,69 27,11
14 6,78 13,55 20,33 27,11 33,88
15 8,13 16,26 24,40 32,53 40,66
16 9,49 18,97 28,46 37,95 47,44
17 10,84 21,69 32,53 43,37 54,21
18 12,20 24,40 36,59 48,79 60,99
19 13,55 27,11 40,66 54,21 67,77
20 14,91 29,82 44,73 59,63 74,54
21 16,26 32,53 48,79 65,06 81,32
22 17,62 35,24 52,86 70,48 88,10
23 18,97 37,95 56,92 75,90 94,87
24 20,33 40,66 60,99 81,32 101,65
25 of meer 21,69 43,37 65,06 86,74 108,43

 meer

 
 
 
 
7 Cao voor TNT 

7.1 Werkingssfeer 

De werkingssfeer van de cao voor TNT wordt aangepast aan het onderbrengen in een nieuwe cao 
voor Productie voor werknemers in dienst voor 1 april 2009 en een nieuwe cao voor Productie 
voor werknemers in dienst getreden op of na 1 april 2009. Voor het overige blijft de werkingssfeer 
van de cao voor TNT ongewijzigd.  
 
 
7.2 Arbeidsvoorwaarden 

Voor de overige werknemers vallend onder de cao voor TNT is afgesproken dat de nog af te 
sluiten cao met een looptijd van 1 april 2009 tot 1 april 2010 een wezenlijke besparing oplevert. 
Partijen zullen hierover voor woensdag 29 april 2009 een akkoord bereiken. 
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8 Pensioen 

Partijen zullen overleggen over de wijze waarop wordt bijgedragen door actieven, inactieven en 
gepensioneerden aan het in te dienen herstelplan voor de vermogenspositie van het 
pensioenfonds. 
Tevens zullen partijen ook overleg voeren over de wijze van indexering waarbij in dit kader de 
VUT en PPB worden betrokken. Dit overleg is nodig omdat de huidige wijze van indexeren 
gebaseerd is op de situatie dat er bij TNT sprake is van één cao die relevant is voor de indexering 
van de VUT-, PPB- en pensioenregeling. 
 
 
9 Verrekening 

Doordat het akkoord na de ingangsdatum van de cao's als definitief kan worden vastgesteld, 
zullen de afspraken met terugwerkende kracht met ingang van 1 april 2009 worden ingevoerd, 
met uitzondering van het 38e uur in punt 3.1.5 en de leeftijdverhoging in punt 3.1.7. Er wordt naar 
gestreefd dat het verschil in arbeidsvoorwaarden wordt verrekend met de betaling van de 
winstuitkering in juni 2009. 
 
 
10 Tot slot 

TNT tekent dit principe-akkoord onder het voorbehoud van goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen en de vakorganisaties onder voorbehoud van goedkeuring door hun leden. 
 



 
 

Aldus overeengekomen en door partijen getekend, 9 maart 2009, te Wassenaar 
 
Voor TNT N.V., 
directeur Personeelszaken Nederland, 
 
 
 
 
G.T.C.A. Aben 
 
 
Namens de vakorganisaties, 
 
ABVAKABO FNV te Zoetermeer, 
 
 
 
 
P. Wiechmann A. Martins A. Smienk 
 
 
BVPP te Tilburg, 
 
 
 
 
P. Jekkers mevr. S. Rijnbergen A.J.A. van Dun 
 
 
CNV Publieke Zaak te 's-Gravenhage, 
 
 
 
 
mevr. I. Bakker D. van der Linden 
 
 
VPP 
 
 
 
R. Zijlstra A.O. Koch 
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11 Bijlagen 
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11.1 Salaristabel met ingang van 1 april 2009 
cao voor Productie  
voor werknemers in dienst voor 1 april 2009 

schalen 1 2 3 4
leeftijdsjaren
17 894,99     910,36     944,95     983,41     
18 1.009,93  1.027,54  1.066,37  1.109,70  
19 1.108,01  1.127,16  1.169,86  1.217,48  
20 1.205,34  1.226,04  1.272,61  1.324,39  
schaaljaren
0 1.381,20  1.381,20  1.381,20  1.397,64  
1 1.381,20  1.381,20  1.381,20  1.457,40  
2 1.381,20  1.381,20  1.410,16  1.522,60  
3 1.385,96  1.410,31  1.465,21  1.567,99  
4 1.414,61  1.447,07  1.509,15  1.612,92  
5 1.443,74  1.484,30  1.553,53  1.656,88  
6 1.474,28  1.521,07  1.598,42  1.702,29  
7 1.503,87  1.558,79  1.642,82  1.747,22  
8 1.534,44  1.596,01  1.687,23  1.791,18  
9 1.564,04  1.632,31  1.732,08  1.836,57  
10 1.595,08  1.670,03  1.776,50  1.881,50  
11 1.625,15  1.706,32  1.820,42  1.925,46  
12 1.744,04  1.865,77  1.970,86  
13 1.909,69  2.015,79   
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11.2 Omrekentabel deeltijdwerkers 

 
U R E N  ( 3 7  U U R ) U R E N M I N U T E N

1 1 2 , 0 0
2 2 3 , 0 0
3 3 5 , 0 0
4 4 6 , 0 0
5 5 8 , 0 0
6 6 1 0 , 0 0
7 7 1 1 , 0 0
8 8 1 3 , 0 0
9 9 1 5 , 0 0

1 0 1 0 1 6 , 0 0
1 1 1 1 1 8 , 0 0
1 2 1 2 1 9 , 0 0
1 3 1 3 2 1 , 0 0
1 4 1 4 2 3 , 0 0
1 5 1 5 2 4 , 0 0
1 6 1 6 2 6 , 0 0
1 7 1 7 2 8 , 0 0
1 8 1 8 2 9 , 0 0
1 9 1 9 3 1 , 0 0
2 0 2 0 3 2 , 0 0
2 1 2 1 3 4 , 0 0
2 2 2 2 3 6 , 0 0
2 3 2 3 3 7 , 0 0
2 4 2 4 3 9 , 0 0
2 5 2 5 4 0 , 0 0
2 6 2 6 4 2 , 0 0
2 7 2 7 4 4 , 0 0
2 8 2 8 4 5 , 0 0
2 9 2 9 4 7 , 0 0
3 0 3 0 4 9 , 0 0
3 1 3 1 5 0 , 0 0
3 2 3 2 5 2 , 0 0
3 3 3 3 5 3 , 0 0
3 4 3 4 5 5 , 0 0
3 5 3 5 5 7 , 0 0
3 6 3 6 5 8 , 0 0
3 7 3 7 6 0 , 0 0  
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11.3 Toelage voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen (Tot.) 

1. De werknemer die anders dan bij wijze van overwerk regelmatig arbeid moet verrichten op de 
tijdstippen genoemd in lid 2, ontvangt een toelage die bestaat uit een percentage van het voor de 
werknemer geldende salaris per uur. 

2. De hoogte van de toelage per uur is: 
 

Uren 0-6 6-8 8-18 18-22 22-24 
Maandag t.e.m. vrijdag 30% 15% – 10% 30% 
Zaterdag 30% 20% 20% 20% 30% 
Zondag 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Voor de arbeid verricht tijdens de uren van 6-8 en van 18-22 op maandag tot en met vrijdag wordt de 
toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen voor 07.00 uur respectievelijk is 
beëindigd na 19.00 uur. 
Indien de arbeid uiterlijk is aangevangen op 24.00 uur en de dienst eindigt tussen 06.00 uur en 
uiterlijk 08.00 uur is de hoogte van de toelage per uur van maandag tot en met vrijdag tijdens de uren 
6-8  25%. 

3. a  De werknemer die om redenen van bedrijfsbelang, waaronder ook begrepen het volgen van een 
functie-opleiding, tijdelijk wordt belast met een andere functie waaraan geen of minder Tot. is 
verbonden, ontvangt gedurende maximaal 6 volle betalingstijdvakken doorbetaling van de Tot. 
verbonden aan zijn normale functie berekend op de wijze als aangegeven in lid 4. 

b  De werknemer die op grond van een sociale indicatie tijdelijk wordt belast met een gedeeltelijke 
taak of een andere functie waaraan geen of minder Tot. is verbonden, ontvangt gedurende 
maximaal 6 volle betalingstijdvakken doorbetaling van de Tot. verbonden aan zijn normale functie 
berekend op de wijze als aangegeven in lid 4. 

4. Indien doorbetaling van de Tot. aan de orde komt, wordt indien kan worden bepaald wat gedurende 
de afwezigheid van de werknemer aan Tot. zou zijn ontvangen, deze toelage uitbetaald. Indien niet 
of niet meer kan worden bepaald welke Tot. gedurende de afwezigheid van de werknemer zou zijn 
ontvangen, wordt de doorbetaling gebaseerd op het gemiddelde Tot.-bedrag over de laatste 3 
betalingstijdvakken voorafgaand aan het tijdvak waarin de doorbetaling plaatsvindt. 
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11.4 Tegemoetkoming reiskosten woning-werk 

1. De werknemer wordt een tegemoetkoming verleend in de kosten van het reizen tussen de woning en 
de plaats van tewerkstelling. De werkgever verleent geen tegemoetkoming voor dat gedeelte van het 
woon-werkverkeer waarin door de werkgever in vervoer is voorzien. 

2. De tegemoetkoming wordt per kalendermaand verleend en is voor de werknemer die in de regel elke 
week op een gelijk aantal dagen reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan het 
bedrag dat volgens de hierna aangegeven tabel behoort bij de voor de werknemer vastgestelde 
afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en het aantal dagen dat per week over dat 
traject heen en weer wordt gereisd. 

 

Reiskostenvergoeding woning-werk per maand vanaf 1 april 2009

Enkele reisafstand 
woning-werk in kms   Aantal dagen in de week waarop in de regel wordt gereisd

1 2 3 4 5 of
10 1,36 2,71 4,07 5,42 6,78
11 2,71 5,42 8,13 10,84 13,55
12 4,07 8,13 12,20 16,26 20,33
13 5,42 10,84 16,26 21,69 27,11
14 6,78 13,55 20,33 27,11 33,88
15 8,13 16,26 24,40 32,53 40,66
16 9,49 18,97 28,46 37,95 47,44
17 10,84 21,69 32,53 43,37 54,21
18 12,20 24,40 36,59 48,79 60,99
19 13,55 27,11 40,66 54,21 67,77
20 14,91 29,82 44,73 59,63 74,54
21 16,26 32,53 48,79 65,06 81,32
22 17,62 35,24 52,86 70,48 88,10
23 18,97 37,95 56,92 75,90 94,87
24 20,33 40,66 60,99 81,32 101,65
25 of meer 21,69 43,37 65,06 86,74 108,43

 meer

 
 

3. Voor de werknemer die niet elke week op een gelijk aantal dagen reist tussen de woning en de plaats 
van tewerkstelling, is de tegemoetkoming per maand gelijk aan het bedrag dat wordt verkregen door 
het bedrag dat hoort bij 1 dag reizen per week te vermenigvuldigen met 3/13 maal het gemiddeld 
aantal dagen reizen per maand.  Als maximale tegemoetkoming geldt het bedrag in de tabel van lid 2 
dat hoort bij 5 dagen reizen.  

4. De werknemer waarvan de arbeidstijd wordt onderbroken met meer dan 1,5 uur als gevolg van de 
wijze waarop het werk is georganiseerd en die daardoor meer dan 1 keer op een dag moet reizen 
tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en terug en daarvoor extra kosten moet maken, 



 
 

komt op een door de werkgever aan te geven wijze in aanmerking voor een aanvullende 
tegemoetkoming voor deze extra reis. Het bedrag van deze aanvullende tegemoetkoming wordt 
verkregen door het bedrag dat hoort bij 1 dag reizen in de tabel reiskostenvergoeding woning-werk 
als bedoeld in lid 2 te vermenigvuldigen met 3/13. 

5. Geen tegemoetkoming of vergoeding wordt meer verleend nadat gedurende een volledige 
kalendermaand niet naar de plaats van tewerkstelling is gereisd. De tegemoetkoming wordt weer 
verleend met ingang van de dag waarop het reizen naar de plaats van tewerkstelling is hervat. 

6. De werknemer die van de werkgever opdracht heeft om te verhuizen, komt niet in aanmerking voor 
een tegemoetkoming op basis van deze regeling zolang de verhuizing nog niet heeft 
plaatsgevonden. 

7. Voor zover overige reiskostenvergoedingen in het kalenderjaar fiscaal bovenmatig zijn, worden deze 
geacht mede te strekken tot vergoeding van reiskosten voor woon-werkverkeer die in het 
kalenderjaar nog wel belastingvrij kunnen worden vergoed. 

8. De eventueel over de tegemoetkoming of vergoeding verschuldigde loonbelasting, premie 
volksverzekeringen en het werknemersgedeelte van andere sociale verzekeringspremies komen 
voor rekening van de werknemer. 
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11.5 Aanvullende tegemoetkoming reiskosten woning-werk 

1. De werknemer die naar het oordeel van de werkgever meer dan incidenteel voor het woon-
werkverkeer de eigen auto moet gebruiken, omdat als gevolg van de tijdstippen waarop de 
werkzaamheden moeten worden verricht gebruik van het openbaar vervoer niet of niet op doelmatige 
wijze kan plaatsvinden of omdat gebruik van het openbaar vervoer anderszins niet wenselijk is, komt 
in aanmerking voor een aanvullende tegemoetkoming voor het woon-werkverkeer. 

2. De tegemoetkoming gaat in vanaf 20 kilometer per dag heen en terug en bedraagt dan € 0,0545 voor 
elke kilometer dat over het traject woning-plaats van tewerkstelling van de eigen auto gebruik is 
gemaakt tot een maximum van 50 kilometer per dag. 

3. De eventueel over de tegemoetkoming verschuldigde loonbelasting, premie volksverzekeringen en 
het werknemersgedeelte van andere sociale verzekeringspremies komen voor rekening van de 
werknemer. 

4. De werknemer die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer ten gevolge van de eigen 
vrijwillige keuze van de woonplaats, komt slechts in aanmerking voor deze tegemoetkoming indien hij 
deze tegemoetkoming  voor 1 januari 1991 reeds ontving. 
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11.6 Salaristabel per 1 april 2009 
cao voor Productie  
voor werknemers in dienst getreden op of na 1 april 2009 

schalen 1 2 3 4
leeftijdsjaren
15 435,08 456,83 479,67 503,66
16 500,34 525,36 551,62 579,21
17 572,85     601,49     631,57     663,15     
18 659,87     692,86     727,50     763,88     
19 761,39     799,45     839,43     881,40     
20 891,91     936,50     983,33     1.032,50  
21 1.051,44  1.104,01  1.159,21  1.217,17  
22 1.232,72  1.294,35  1.359,07  1.427,03  
schaaljaren
0 1.450,26  1.522,77  1.598,91  1.678,86  
1 1.560,84  1.638,88  1.720,83  
2 1.599,86  1.679,86  1.763,85  
3 1.639,86  1.721,85  1.807,95  
4 1.680,86  1.764,90  1.853,14  
5 1.722,88  1.809,02  1.899,47  
6 1.854,25  1.946,96  
7 1.995,63   
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11.7 Salaristabel per 1 april 2009 
cao voor postbezorgers 

leeftijdsjaren salaris per maand

15 407,00*
16 468,05*
17 535,85*
18 617,25*
19 712,20*
20 834,30*
21 983,55*
22 1153,10*
schaaljaren
0 1356,60*
1 1.358,80
2 1.373,47
3 1.388,26
4 1.403,24
5 1.418,37
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11.8 Salaristabel per 1 april 2009 
cao voor zaterdagbestellers 

leeftijdsjaren salaris per uur
16 4,82                    
17 5,55                    
18 6,30                    
19 7,03                    
20 7,77                    
21 8,51                    
schaaljaren
0 9                   ,25 
1 9                   ,50 
2 9                   ,73 
3 9                   ,97 
4 10,23                  
5 10,48                  
6 10,71                  
7 10,96                  
8 11,21                  
9 11,43                   
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