
 

 
 
Nieuwsbrief  
 
 
TNT wil vaste werknemers vervangen door goedkopere onderaannemers 
TNT dupeert werknemers met voorstellen nieuwe cao 

 
Beste Leden, 

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de inzet van TNT voor de komende 
onderhandelingen over de cao en het sociaal plan. Het bedrijf wil voor de komende 6 maanden 
geen afspraken maken, behalve de noodzakelijke afspraken in verband met veranderde wet- en 
regelgeving. De werknemers van TNT worden de dupe van de voorstellen die TNT op tafel heeft 
gelegd, daarom roepen wij alle werknemers van TNT op voor bijeenkomsten.  

De bonden hebben een inzet gedaan om een eenjarige cao af te spreken. Naast de wijzigingen als 
gevolg van veranderde wet- en regelgeving, hebben we een inzet om arbeidsvoorwaarden te 
verbeteren. TNT wil hierover niet met ons in overleg. 

TNT wil voor de onderhandelingen over een nieuwe cao en sociaal plan alleen met de vakbonden in 
gesprek over een aantal wijzigingen als gevolg van veranderde wet- en regelgeving. Praten over 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden wil het postbedrijf niet, terwijl deze van groot belang zijn voor 
de werknemers. TNT is nog steeds voornemens om vaste werknemers te ontslaan en via 
onderaannemers mensen hetzelfde werk te laten doen. Intussen werken er zelfs onderaannemers met 
behoud van uitkering voor TNT. De vakbonden verzetten sinds april tegen gedwongen ontslag terwijl 
het werk blijft. De laatste druppel is gevallen nu er ook onderaannemers met behoud van uitkering 
voor TNT aan het werk zijn. 

Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en FNV Bondgenoten willen zo snel mogelijk concrete 
afspraken over de volgende onderwerpen:  

• De overheid heeft een verlaging van de pensioenopbouw opgelegd, waardoor er wellicht 
premie vrijkomt. De bonden vinden dat de vrijgekomen premie als inkomsten terug moet naar 
de werknemers en niet gebruikt kan worden voor eigen inkomsten van het bedrijf. 

• De overheid heeft een verlaging van de wettelijke WW opgelegd, van drie naar twee jaar. De 
centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de Stichting van de arbeid 
afgesproken dat het derde jaar wordt gecompenseerd in de cao. Deze zekerheid van het 
derde WW-jaar moet worden opgenomen in de nieuwe cao.  

• De bonden willen heldere afspraken met TNT die voorkomen dat er bij de omvorming naar 
‘regiebedrijf’ gedwongen ontslagen vallen.  

• De bonden willen afspraken maken met TNT over de vaste schil en de flexibele schil van 
onderaannemers en uitzendkrachten. Met het voornemen om steeds meer chauffeurs in te 
zetten die zelfs werken met behoud van uitkering via een onderaannemer of uitzendbureau 
gaan de bonden niet akkoord.  

 
De bonden horen ook dat er chauffeurs in de flexibele schil (onderaannemers, uitzendbureau e.d.) 
worden ingezet die werken met behoud van uitkering. TNT heeft de mond vol met reorganisaties als 
“the perfect transaction”. Maar zoals het er nu uitziet wil TNT de “perfecte transactie” maken door 
vaste medewerkers aan de ene kant te ontslaan en aan de andere kant binnen te halen via inleners 
die voor ´een koopje´ met behoud van uitkering voor TNT werken. Dit kunnen we niet laten gebeuren! 
 
 



 

Wij roepen daarom alle medewerkers van TNT om hierover met ons in gesprek te gaan. Hier worden 
bijeenkomsten voor georganiseerd: 
 
Schiphol 
Datum: woensdag 19 november, aanvang 19.00 uur 
Locatie: Hotel vd Valk, Rijksweg A4 Nr. 3, 2132 MA Hoofddorp 
 
Duiven 
Datum: woensdag  19 november, aanvang 19.00 uur 
Locatie: Hotel vd Valk, Impuls 2, 6921 RK Duiven 
 
Zwolle 
Datum: woensdag  19 november, aanvang 19.00 uur 
Locatie: Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle 
 
Nieuwegein 
Datum: woensdag  19 november, aanvang 19.00 uur 
Locatie: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein 
 
Wij zien je graag tijdens een van deze bijeenkomsten om verder te nemen stappen te bespreken. Dit 
kan je toch niet laten gebeuren. Het is nu tijd om samen op te trekken. Samen sta je nu eenmaal 
sterker! 
 
Met vriendelijke groet, 

FNV Bondgenoten 
Reinier Stroo – r.stroo@bg.fnv.nl 
Egon Groen – e.groen@bg.fnv.nl 

Abvakabo FNV 
Etienne Haneveld – ehaneveld@abvakabo.nl 

BVPP 
Joost Bol – J.bol@copgroep.nl 

CNV Publieke Zaak 
Aynur Polat – a.polat@cnvpubliekezaak.nl 
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