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CAO-onderhandelingen Pakketpost  

 
CNV Publieke Zaak heeft onlangs onder haar leden die werkzaam zijn bij TNT 
Pakketpost of Transport een inventarisatie gedaan hoe men tegen het eindbod van de 
werkgever aankijkt. Dit eindbod houdt het volgende in: 1,2% structurele 
loonsverhoging per 1 januari 2011 over de CAO die loopt van 1 april 2010 tot 1 januari 
2011. Daarnaast een eenmalige uitkering van € 450,= bruto. 
 
Daarnaast geeft de werkgever in het eindbod aan dat er geen sprake is van gedwongen 
ontslagen tot einde 2011 en er gedurende de looptijd overleg zal zijn tussen bonden en 
werkgever over de mate van uitbesteding aan subcontractors en charters. De weinige 
leden die hebben gereageerd gaven aan zich hier niet helemaal in te kunnen vinden. 
Men maakt zich wel zorgen over de werkgelegenheid, en men vindt de toezeggingen tot 
nu toe te mager. Los van het eindbod zijn de leden negatief over het feit dat 
medewerkers de chauffeurspas (digitale tachograaf) zelf moet betalen, terwijl dit 
noodzakelijk is voor het uitoefenen van de werkzaamheden. Als positief wordt ervaren 
dat er een “eigen” CAO komt, met een eigen overleg tussen bonden en werkgever, en los 
staat van de CAO’s bij TNT Post of TNT Express.  
 
Hervatting overleg 
CNV Publieke Zaak heeft bij de werkgever om hervatting van het overleg gevraagd om zo 
te bekijken of de werkgelegenheid beter kan worden gewaarborgd en er andere zaken –
zoals de eenmalige uitkering- beter kunnen worden geregeld. De looptijd van de CAO 
(die dus nog een maand of acht duurt) zal moeten worden gebruikt om de “eigen” CAO 
vorm te geven.   
   
Vaak meer werken dan afgesproken? Denk aan uitbreiding uren in 
arbeidsovereenkomst.  
De laatste tijd krijgt de juridische dienstverlening van CNV Publieke Zaak steeds vaker 
vragen over het afgesproken aantal uren in de arbeidsovereenkomst. Bij TNT Post 
werken behoorlijk wat mensen met een arbeidsovereenkomst met een behoorlijk lager 
aantal uren dan dat mensen in de praktijk werken. Mensen werken bijvoorbeeld al jaren 
op een zaterdagcontract, maar werken volop op andere dagen, of hebben een klein 
deeltijdcontract maar werken al een langere periode meer uren dan in de overeenkomst 
is afgesproken. Op het moment dat een medewerker ziek wordt, houdt TNT Post zich 
aan het aantal uren zoals ooit is afgesproken, en heb je een stuk minder loon. De wet 
bepaalt dat als de arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd en er in 
die periode meer is gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, er sprake 
kan zijn van een verhoging het aantal uren in de arbeidsovereenkomst. Het gemiddelde 
aantal uren over de afgelopen drie maanden wordt dan in de arbeidsovereenkomst 
opgenomen.  
Een werkgever hoeft dit niet uit zichzelf aan te bieden. Het is de werknemer die hierom 
moet vragen. In juridische zin is er sprake van een rechtsvermoeden, de werkgever 
moet aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst die een hoger 
urenaantal kent.  
 
Uitbreiding urenomvang 
CNV Publieke Zaak krijgt ook signalen dat als mensen om uitbreiding van de 
urenomvang vragen, er niet op dit verzoek wordt ingegaan. Mensen wordt bijvoorbeeld 
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verteld dat dit geen zin heeft omdat:  
- zaterdagmedewerkers geen contractsuitbreiding kunnen krijgen omdat dit volgens de 
CAO Zaterdagwerkers niet kan;  
- of het onverstandig is omdat je dan automatisch postbezorger wordt en dus minder 
gaat verdienen;  
- of dat als je een contract van 25 uur of meer hebt wordt ontslagen;  
- of dat er een maximum is van het aantal mensen dat zich hiervoor kan opgeven.  
   
CNV Publieke Zaak raadt haar leden aan om contact op te nemen met het regiokantoor 
als zij hier vragen over hebben. Het is van belang dat u uw loonstroken goed bewaard, 
en ook zelf bijhoudt hoeveel uren u hebt gewerkt.  
De contactgegevens van de regiokantoren zijn terug te vinden op onze site of in het 
magazine dat u vier keer per jaar van CNV Publieke Zaak ontvangt. Ook kunt u contact 
opnemen via 070-4160600.  
   
De beëindigingsovereenkomst; raadpleeg het regiokantoor!  
Jullie werkgever heeft aangegeven de voorkeur te geven aan de vrijwillige 
beëindigingsovereenkomst als het dienstverband door overcompleetheid wordt 
beëindigd. De eerste voorbeelden hiervan komen inmiddels op de diverse regiokantoren 
binnen. Dit kan gaan om medewerkers die per 1 oktober 2011 overcompleet worden in 
de sorteercentra, maar er zijn ook voorbeelden van beëindigingsovereenkomsten waarin 
nu alvast wordt afgesproken dat het dienstverband in juli 2013 (!) eindigt. Daarom in 
deze nieuwsbrief meer aandacht voor de vrijwillige beeindigingsovereenkomst.  
   
Wat is een vrijwillige beëindigingsovereenkomst?  
Dit is een afspraak op papier tussen werkgever en werknemer. Zij komen samen 
overeen dat het dienstverband op een bepaalde datum eindigt. Vaak wordt er een 
vergoeding afgesproken en wordt er nog een en ander geregeld. Het belangrijkste dat 
wordt afgesproken is dat zowel de werkgever als de werknemer aangeeft het eens te 
zijn met het beëindigen van het dienstverband. Er is in die zin ook geen sprake meer van 
ontslag door de werkgever. Gevolg daarvan is dat de werkgever geen ontslagvergunning 
meer nodig heeft. De werkgever hoeft niet meer langs het UWV om toestemming te 
vragen om het dienstverband te beëindigen. Dit scheelt voor de werkgever tijd en 
administratie.  
   
Hoe zit het met het recht op WW als ik zelf akkoord ga met mijn ontslag?  
Dat ligt er aan hoe de beëindigingsovereenkomst is vastgesteld. Als deze niet de schuld 
van het ontslag bij de werknemer legt, is het vaak zo dat er gewoon een WW-uitkering 
wordt toegekend. CNV Publieke Zaak vraagt zich wel af of een werknemer een WW-
uitkering ontvangt als de werknemer akkoord gaat met een datum van beëindiging van 
zijn dienstverband die ligt voor einde van zijn bemiddelingstermijn (in het sociaal plan is 
twaalf maanden afgesproken) In dat geval kan er sprake zijn van een 
benadelingshandeling omdat je eerder WW wilt ontvangen dan dat nodig zou zijn 
geweest.  
   
Is een vrijwillige beeindigsovereenkomst verboden?  
Nee, het is over het algemeen een volkomen legale weg om een dienstverband te 
beeindigen. Als werkgever en werknemer het volkomen met elkaar eens zijn, kan dit 
een goede manier zijn om het dienstverband te beëindigen. Wel is het van belang dat u 
begrijpt wat de gevolgen van het ondertekenen zijn.  
   
Wat te doen als ik het verzoek krijg om een beëindigingsovereenkomst te tekenen?  
CNV Publieke Zaak raadt haar leden sterk aan om direct contact op te nemen met het 
regiokantoor voordat er ook maar iets wordt getekend! Samen met een van onze 
juridisch medewerkers kan bekeken worden of het verstandig is te tekenen. Bedenk dat 
als u tekent, u aangeeft akkoord te gaan met beëindiging van uw dienstverband. De 



 
 
 
 
 

 
 
 

contactgegevens van de regiokantoren zijn terug te vinden op onze site 
www.mijnvakbond.nl of in het magazine dat u vier keer per jaar van CNV Publieke Zaak 
ontvangt. Ook kunt u contact opnemen met 070-4160600.  
   
Samenwerking Meeus en CNV Publieke Zaak  
Sinds begin dit jaar werken Meeus Verzekeringen en CNV Publieke Zaak samen bij het 
geven van financieel advies voor leden die een (vrijwillige) vertrekvergoeding van TNT 
Post ontvangen. Tot nu toe heeft Meeus in korte tijd tientallen gesprekken gevoerd met 
medewerkers van TNT Post die –al dan niet vrijwillig- gaan vertrekken bij TNT Post. 
Medewerkers geven aan het prettig te vinden dat er iemand is die de tijd neemt om de 
financiële gevolgen van dit vertrek door te nemen en te bekijken welke financiële 
oplossing het beste past. Op 24 maart vindt vanaf 19.30 de eerste bijeenkomst plaats in 
Van der Valk Hotel Assen. Tijdens deze bijeenkomst vindt uitleg plaats over het sociaal 
plan, en over de mogelijkheden om uw vertrekvergoeding zo goed als mogelijk te 
besteden. U kunt zich hiervoor opgeven via a.victoria@cnvpubliekezaak.nl.  
   
Cao-onderhandelingen Postbezorgers  
Het is al driekwart jaar geleden dat de laatste gesprekken voor de CAO Postbezorgers 
de onderhandelingstafel passeerden. Door alle reorganisatie-onrust binnen TNT Post, 
maar ook de onrust op de postmarkt als geheel, is het onderhandelen over de CAO 
Postbezorgers in een traag vaarwater gekomen. CNV Publieke Zaak heeft, samen met 
de andere bonden, gevraagd om op korte termijn weer met elkaar om de tafel te gaan 
om afspraken te maken voor de postbezorgers. CNV Publieke Zaak is er van op de 
hoogte dat er ook bij de postbezorgers genoeg speelt om tijdens het overleg aan de orde 
te stellen.  
Alhoewel TNT Post op tal van manieren aangeeft de postbezorgers graag bij zich in huis 
te halen, en liever nog in huis te houden, blijft CNV Publieke Zaak klachten krijgen over 
de arbeidsomstandigheden op “locatie” (lees;garagebox zonder water en/of toilet, laat 
staan verwarming) en het (niet) uitbetalen van gewerkte uren. Het is CNV Publieke Zaak 
zo langzamerhand een raadsel hoe TNT Post denkt mensen op deze manier “te binden 
en te boeien”. Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben laat u dit dan weten. U kunt 
mailen naar a.victoria@cnvpubliekezaak.nl.  
 
Uitbetaling Stakingsuitkeringen  
Dat CNV Publieke Zaak niet gewend is aan zulke massale stakingen bleek maar weer 
eens uit de wijze waarop de stakingsuitkeringen zijn betaald. Flink wat telefoontjes zijn 
de afgelopen weken richting het hoofdkantoor van CNV Publieke Zaak gedaan met de 
vraag wanneer de uitkering werd uitbetaald. In een flink aantal gevallen een terechte 
vraag. Als leden hun loonstrook hebben opgestuurd, dan mag je ook verwachten dat er 
op korte termijn wordt uitbetaald. In sommige gevallen een minder terechte vraag. 
Want, zoals duidelijk aangegeven in eerder nieuwsbrieven, pas als de loonstrook binnen 
is, kan er worden uitbetaald. Gelukkig zijn verreweg de meeste betalingen nu gedaan, 
mede dankzij de hulp van een tiental kaderleden die bij elkaar drie dagen hebben 
besteed aan het administratief verwerken van alle formulieren en loonstroken.  
     
Lid worden?  
Als lid van CNV Publieke Zaak weet u wat u aan uw lidmaatschap hebt. U 
kunt meepraten en meebeslissen over uw  arbeidsvoorwaarden en kunt rekenen op de 
ondersteuning vanuit de regiokantoren. Er zijn een hoop collega’s die nog geen lid zijn. 
Hebben zij interesse? Stuur een mail naar a.victoria@cnvpubliekezaak.nl.  
   
Inge Bakker 
bestuurder  CNV Publieke Zaak 
 

***ZIJN UW COLLEGA’S AL LID?*** 
VERMENIGVULDIGEN EN VERSPREIDEN 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Regiokantoren CNV Publieke Zaak: 
Assen  Apeldoorn Hilversum Rotterdam Eindhoven 
0592-390100 055-5264200 035-6264300 010-4787400 040-2171500 


