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Ondergetekenden 

 

1. TNT N.V. te Amsterdam, voor TNT Express Nederland B.V., TNT Express Road Network B.V., TNT 

Innight B.V. en TNT Head Office B.V., verder te noemen TNT Express; 

 

en 

 

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

Bondgenoten te Utrecht, verder te noemen de vakorganisaties; 

 

verklaren een akkoord te hebben bereikt over een nieuwe cao voor TNT Express.  

 

Dit akkoord over de cao voor TNT Express zal door de vakorganisaties aan de betreffende leden worden 

voorgelegd. Over de uitkomsten van de ledenraadpleging zal TNT Express op uiterlijk donderdag 8 juli 

2010 door de vakorganisaties worden geïnformeerd. 

 

 

Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen 

 

 

1 Cao voor TNT Express 

1.1 Werkingssfeer en looptijd 

De cao geldt voor de volgende werkgevers: 

- TNT Express Nederland B.V., te Utrecht 

- TNT Express Road Network B.V., te Arnhem 

- TNT Innight B.V., te Nieuwegein 

- TNT Head Office B.V., te Amsterdam 

en geldt van 1 april 2010 tot en met 1 juli 2011. 
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1.2 Salarisaanpassing en eenmalige uitkering 

1. Gedurende de looptijd van de cao wordt het maandsalaris als volgt verhoogd: 

- 0,5% per 1 april 2010; 

- 0,5% per 1 oktober 2010; 

- 0,7% per 1 april 2011. 

 

2. Tevens wordt een eenmalige bruto-uitkering verstrekt van € 250,= (twee honderd vijftig euro) bruto aan 

de werknemer die in de maand van uitbetaling in dienst is bij de werkgever. Een deeltijdwerker ontvangt 

de eenmalige uitkering naar rato van zijn dienstverband. Uitbetaling van deze uitkering vindt plaats bij de 

salarisbetaling van de maand juli 2010. 

 

 

1.3 Ontvlechting van cao voor TNT 

1. Partijen stellen een paritaire werkgroep in die voor 1 juli 2011 met een voorstel zal komen voor een op 

TNT Express toegesneden cao. Uitgangspunt daarbij is dat teksten uit toepasselijke wet- en regelgeving 

niet in deze cao worden herhaald en, naast andere onderwerpen, de Tot. in ieder geval wordt 

meegenomen bij de technische ontvlechting. 

 

2. Totdat deze ontvlechting heeft plaatsgevonden zal de tekst van de cao voor TNT (zoals die gold tot 1 

april 2010) van toepassing blijven op werknemers van TNT Express. Dit geldt uitsluitend voor zover 

hierover niets anders is bepaald in dit akkoord. 

 

 

1.4 Pensioen 

1. Partijen (her-)bevestigen de afspraken die in het akkoord over de cao voor TNT (d.d. 28 januari 

2010) zijn gemaakt over indexatie van pensioen en de pensioenstudie. Deze afspraken zijn 

opgenomen in de bijlage bij dit akkoord. 

 

2. Zodra de werkgroep pensioenstudie haar werkzaamheden heeft afgerond en de conclusies 

bekend zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. 
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1.5 Winstuitkering 

1. Partijen stellen een werkgroep in die voor 1 juli 2010 met een voorstel zal komen voor een 

alternatieve uitkeringsgrondslag dan de huidige, te weten “netto winstmarge”. Het alternatief dient 

transparant, meetbaar en communiceerbaar te zijn en informatie te bevatten die openbaar kan 

worden gemaakt. Bovendien moet het alternatief beter recht doen aan de 

beïnvloedingsmogelijkheden van de werknemers van Express in Nederland. 

 

2. Partijen beogen deze alternatieve uitkeringsgrondslag te laten gelden voor het boekjaar 2010 of 

daarna en zullen daartoe zo nodig de cao tussentijds wijzigen. 

 

3. Mocht voor 1 juli 2010 geen overeenstemming zijn bereikt over een alternatieve uitkeringsgrondslag 

voor de winstuitkering, dan blijft de huidige uitkeringsgrondslag gehandhaafd. 

 

 

2 Werkgelegenheid 

1. De werkgever bevestigt dat hij reorganisaties op sociaal verantwoorde wijze uitvoeren. Hij werkt hierbij 

vanuit de wettelijke kaders, zoals het adviesrecht op grond van de Wet op de ondernemingsraden, de 

Wet overgang van ondernemingen en het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. Tevens neemt hij de 

afspraken in acht die met cao-partijen zijn gemaakt in de concernregeling vacaturevoorziening, de 

concernregeling opleidingsfaciliteiten en het TNT Sociaal plan 2010-2012. 

 

2. Mochten, binnen TNT Express, reorganisaties ertoe leiden dat, in de zin van de Wet op de 

ondernemingsraden arbeidsplaatsen komen te vervallen, dan zal de werkgever de medezeggenschap 

en vakorganisaties hierover tijdig informeren. Zodra er een belangrijk aantal arbeidsplaatsen komt te 

vervallen worden de vakorganisaties zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor overleg over de gevolgen 

voor de werknemers. 

 

3. De werkgever zal zich in dat geval maximaal inspannen om werknemers met een contract voor 

onbepaalde tijd aan het werk te houden. Hij kan daartoe diverse middelen inzetten, waaronder: 

- individuele begeleiding om de werknemer te helpen naar een andere baan binnen of buiten TNT; 

- het aanbieden van een assessment aan de overcomplete werknemers om het inzicht in de 

persoonlijke kennis en vaardigheden te vergroten; 
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- het aanbieden van gerichte opleidingen die ervoor zorgen dat kennis en vaardigheden van de 

werknemer worden vergroot om een andere functie te vinden; 

- het structureel en consistent onder de aandacht brengen van in- en externe vacatures bij deze 

werknemers; 

- het zoeken van stageplaatsen binnen en buiten TNT met als doel herplaatsing te bevorderen; 

- het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van werknemers tot verdere ontplooiing en 

ontwikkeling om hun employability te vergroten, te weten: hun vermogen om op de interne en 

externe arbeidsmarkt functies te kunnen (blijven) vervullen. 

 

4. Van de overcomplete werknemer wordt verwacht dat hij actief meewerkt aan en zich flexibel opstelt bij 

het zoeken naar een andere functie, of een functie met een andere plaats van tewerkstelling, binnen of 

buiten TNT. 

 
 

3. Overige afspraken 

3.1 Uitbesteding 
De werkgever zal de vakorganisaties en medezeggenschap uitnodigen voor een gesprek gedurende de 
looptijd van deze cao over de beleidsmatige afwegingen die een rol spelen bij het uitbesteden van 
operationele werkzaamheden binnen TNT Express en daaraan verbonden kwalitatieve en kwantitatieve 
aspecten. 

 

3.2 Vakbondsbijdrage 
In artikel 125 van de cao voor TNT wordt “VPP” vervangen door “FNV Bondgenoten”. 
 
 
Aldus overeengekomen en door partijen getekend op 8 juni 2010 te Driebergen, 
 
Voor TNT NV, 
 
 
 
 
B. Klaassen 
hoofdonderhandelaar 
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Namens de vakorganisaties, 
 
Abvakabo FNV te Zoetermeer, 
 
 
 
 
A. Martins J.W. Le Febre A. Capel 
 
 
BVPP te Tilburg, 
 
 
 
 
P. Jekkers A.J.A. van Dun C. Keune 
 
 
CNV Publieke Zaak te 's-Gravenhage, 
 
 
 
 
Mevr. I. Bakker F. Wip 
 
 
FNV Bondgenoten te Utrecht, 
 
 
 
Mevr. R. Hidding E. Groen  M. van Kerkhoff 
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Bijlage bij akkoord cao voor TNT Express 

1. Indexatie 

In het akkoord over de cao voor TNT is onder punt 1.3.1. de volgende tekst opgenomen:  

 

“1. De franchise wordt met ingang van 1 januari 2011 en vervolgens elk jaar aangepast met het 

percentage waarmee de consumentenprijsindex (CPI) afgeleid over de maand november van het 

voorafgaande jaar afwijkt van dat prijsindexcijfer van de maand november van het daaraan voorafgaande 

jaar. 

 

2. Opgebouwde aanspraken op pensioen van actieve deelnemers worden met ingang van 1 januari 2011 

en vervolgens elk jaar aangepast met het percentage waarmee de CPI afgeleid over de maand 

november van het voorafgaande jaar afwijkt van dat prijsindexcijfer van de maand november van het 

daaraan voorafgaande jaar. Deze indexatie is voorwaardelijk en afhankelijk van de beschikbare middelen 

van het fonds. Partijen zullen het bestuur van de Stichting Pensioenfonds TNT verzoeken de premievrije 

aanspraken en ingegane pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden op gelijke wijze te 

regelen.  

 

3. De jaarlijkse indexatie bij inflatie is gemaximeerd op 4%.” 

 

 

2. Pensioenstudie 

In het akkoord over de cao voor TNT is onder punt 1.3.2. o.a. de volgende tekst opgenomen: 

“Partijen stellen een gezamenlijke werkgroep in die indien gewenst wordt aangevuld met expertise van 

buitenaf. Aandachtsgebied is de Nederlandse pensioen- en overgangsregelingen, waaronder de 

(toekomstige) kosten van “zacht pensioen”.  

 

De redenen voor het instellen van de werkgroep zijn onder meer: 

– de grote schommelingen in de financiële verplichtingen voor TNT 

– de vergrijzing en een daarbij toenemende levensverwachting 

– de voorgestelde aanpassing van de AOW-leeftijd 

– de opwaartse druk op de pensioenpremie (denk aan de Commissie Don) 

– het hoge beslag van alle regelingen op de kaspositie van TNT 

– de verslechtering van de verhouding actieve deelnemers/niet actieve deelnemers 
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– het niet of onvolledig indexeren van pensioenrechten als gevolg van een te lage 

dekkingsgraad. 

 

De werkgroep doet een studie naar een toekomstbestendige pensioenregeling voor TNT (daarbij 

inbegrepen de pensioenregeling voor de postbezorgers) die voldoet aan de volgende 

randvoorwaarden: 

– op langere termijn verantwoorde kosten voor TNT; 

– uitgebalanceerde verdeling van de risico’s voor TNT, de werknemers c.q. de deelnemers 

en gewezen deelnemers. 

 

De werkgroep zal uiterlijk 31 december 2010 haar conclusies aan partijen doen toekomen, daarbij 

inbegrepen een verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer en hoe in toekomstige 

indexaties wordt omgegaan met negatieve inflatie. 

 

Partijen zullen over de conclusies overleg voeren en bepalen of en zo ja welke maatregelen met ingang 

van welke datum zullen worden ingevoerd. Hierbij kan tussentijdse wijziging van de cao aan de orde zijn.” 

 


