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CAO onderhandelingen Pakketpost; 
laatste bod werkgever op tafel! 
 

Uit ons ledenadministratie blijkt dat u werkzaam bent bij TNT 

Pakketpost of TNT Transport, vallend onder TNT Pakketpost. In deze 

brief informeert CNV Publieke Zaak u over de onderhandelingen over 

uw CAO, en het laatste bod dat uw werkgever tijdens deze 

onderhandelingen op tafel heeft gelegd. CNV Publieke Zaak wil graag 

weten wat u van dit bod vindt.  

 

Zoals u ongetwijfeld weet valt u al jaren onder de “grote” CAO voor TNT. 

Tijdens de onderhandelingen over deze CAO, begin 2009, is besloten om 

voor u als medewerker van TNT Pakketpost een “eigen” CAO vast te 

stellen. Hiervoor is een aantal oorzaken. Belangrijkste oorzaak is de 

steeds groter wordende verschillen tussen medewerkers van “Post” en u 

als medewerker van Pakketservice of Transport. Deze verschillen zullen 

de komende jaren waarschijnlijk ook steeds groter worden. Daarnaast 

zijn er meer praktische zaken zoals de leesbaarheid van de huidige CAO, 

zoals allerlei artikelen in deze CAO die op u niet van toepassing zijn. 

 

Korte terugblik 

Vanaf de zomer van 2010 zijn wij met uw werkgever in gesprek over deze 

eigen CAO. Deze gesprekken verlopen niet zonder slag of stoot. De 

werkgever heeft meerdere malen aangegeven dat het bedrijf volgens “de 

tucht van de markt” moet werken. Meer concreet houdt dit in dat er op de 

pakketten- en distributiemarkt een constante prijzenslag gaande is, die 

ook in de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers doorwerkt. De 

werkgever heeft aangegeven te moeten concurreren met bedrijven die 
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zich moeten houden aan de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer, en dat 

deze CAO volgens hem op een aantal punten flink goedkoper is dan de 

CAO voor TNT. Het beste voorbeeld hiervan is dat u als medewerker van 

TNT geen pensioenpremie betaalt, terwijl vrijwel alle medewerkers in de 

pakkettensector dit wel doen, of helemaal geen pensioenregeling kennen.  

 

Huidige stand van zaken 

Op dit moment is er een aantal zaken duidelijk:  

• Bonden en TNT Pakketpost zijn het op zich eens over de looptijd 

van de CAO. Deze zou moeten gelden van 1 april 2010 tot 1 januari 

2012.  

• De werkgever stelt voor dat u vanaf 1 januari 2011 een 

loonsverhoging van 1,2% ontvangt. Dit houdt in dat u nu nog 0.2% 

extra ontvangt vanaf 1 januari 2011. U hebt op grond van de CAO 

zoals hij nu geldt (de grote Mail-CAO waar u nu nog onder valt) per 

1 januari 2011 al 1% ontvangen. 

• Daarnaast biedt de werkgever een eenmalige uitkering van � 450,= 

bruto over de hele looptijd van de CAO. 

• TNT Pakketpost geeft aan gedurende de looptijd van de CAO (dus 

tot eind 2012) geen reorganisaties te voorzien waarbij gedwongen 

ontslagen aan de orde zijn.  

• TNT Pakketpost en Transport kennen een grote mate van 

uitbesteding van werk. Er zijn veel mensen die voor TNT 

Pakketpost of Transport werken, maar niet in dienst zijn van TNT 

Pakketpost of Transport. CNV Publieke Zaak en de andere bonden 

willen hierover vinger aan de pols houden. TNT Pakketpost en 

Transport hebben toegezegd dat er overleggen komen tussen CNV 

Publieke Zaak en de andere bonden over het bedrijfsmodel, de 

achtergronden van dit bedrijfsmodel en de inzet van personeel op 

grond van dit bedrijfsmodel. 

• Vanaf het moment dat er een eigen CAO is, zullen de bonden 

voortaan regulier overleg hebben met uw werkgever. Dit houdt in 



 
 
 
 
 

 

dat de bonden vaker met TNT Pakketpost om de tafel gaan om de 

lopende gang van zaken door te nemen.  

 

Wat te doen? 

Het is duidelijk dat de structurele loonsverhoging niet bepaald hoog is. 

De verhoging is meer dan uw collega’s van de Maildivisie, maar daar is 

ook eigenlijk alles wel mee gezegd. Anderzijds is een eenmalige 

uitkering van � 450,= (wat neerkomt op rond de � 38,= bruto per 

maand) natuurlijk mooi meegenomen. Is het verstandig hier nee tegen 

te zeggen? Maakt u zich zorgen over de werkgelegenheid binnen TNT 

Pakketservice of Transport of ervaart u juist een steeds hogere 

werkdruk? En de verplichte chauffeurspas, vindt u het logisch dat de 

werkgever u deze zelf laat betalen?  

 

Uw reactie is van belang 

Al met al wil CNV Publieke Zaak graag weten wat u van het 

bovenstaande eindbod van uw werkgever vindt zodat wij hiermee 

verder kunnen. U kunt dit doen door voor 28 februari 2011 een brief of 

mail te sturen aan Anja Victoria, Postbus 84500 2508 AM Den Haag, 

mailadres a.victoria@cnvpubliekezaak.nl. Wilt u goed op de hoogte 

blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van uw CAO? Geef 

u mailadres door aan Anja Victoria.  

 

Graag horen wij van u! 

 

Inge Bakker Landelijk bestuurder 

Rob Verschuil Tweede onderhandelaar 

 
***ZIJN UW COLLEGA’S AL LID?*** 

VERMENIGVULDIGEN EN VERSPREIDEN 
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