
 

 

 

 

Nieuwsbrief d.d. 3 december 2014 

 

 

Stand van zaken cao en sociaal plan overleg TNT 

 

Beste Leden werkzaam bij TNT, 

Zoals u ongetwijfeld weet lopen op 1 januari 2015 de cao en het sociaal plan bij TNT af. Op 6 

november hebben wij, de gezamenlijke vakbonden (FNV bondgenoten, BVPP, CNV Publieke Zaak en 

Abvakabo FNV), onze inzet brief over deze onderwerpen aan TNT overhandigd. TNT heeft vervolgens 

in haar brief aangegeven dat overleg voor de cao en het sociaal plan niet de hoogste prioriteit op dit 

moment heeft. TNT is van mening is dat alle aandacht nu uit moet gaan naar het vormgeven van de 

business en de toekomst van TNT. De verdere concretisering van Outlook en het begeleiden van 

herstructureringen vergen volgens TNT een maximale inspanning van de TNT organisatie.  

Als bonden waren wij op zijn zachtst gezegd niet blij met een uitstel van de onderhandelingen van de 

cao en het sociaal plan. We zijn hierover in een (moeizaam) overleg getreden met TNT. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot een voorlopig akkoord (zie bijlage) waar we enerzijds afspraken hebben gemaakt 

over de urgente zaken die op dit moment geregeld moeten worden in verband met wetswijzigingen en 

anderzijds procesafspraken hebben gemaakt over het vervolg van het cao en sociaal plan traject.  

Wat hebben we dan tot nu toe afgesproken: 

Pensioen 

Eén van de onderwerpen die bovenaan de agenda staat is pensioenen. Dit als gevolg van de 

wetswijzigingen per 1 januari 2015. De tijdsdruk zit hem in het feit dat het pensioenfonds uiterlijk 1 

december moest weten wat TNT en de vakorganisaties hebben afgesproken, zodat zij voldoende tijd 

hebben om deze wijziging te bespreken in het bestuur van het pensioenfonds en door te voeren. Als 

insteek bij het overleg hebben wij, als bonden, genomen dat eventuele vrijval van pensioenpremie 

arbeidsvoorwaardengeld voor de medewerker is. Daarnaast wilden we de regeling zoveel mogelijk 

compenseren. De afspraken die wij over het pensioen hebben gemaakt: 

- Bij wet is vastgelegd dat u per 1 januari 2015 jaarlijks minder pensioen mag opbouwen, 
maximaal 1,875% per jaar. U bouwt nu 2,15% per jaar op. De lagere opbouw repareren we 
zoveel als mogelijk, door de huidige franchise (het deel van het inkomen waar u geen 
pensioen over opbouwt) van 15.600 euro per jaar omlaag te brengen naar 12.642 euro (het 
vastgestelde wettelijk minimum). Hierdoor stijgt het bedrag waar u pensioen over opbouwt. 
Dat past binnen het beleid van alle vakbonden bij TNT. Het pensioen van vooral de lagere 
inkomens wordt hierdoor gerepareerd. Deze afspraak zal in 2015 in het pensioen verwerkt 
worden.  

- Wel gaat u als werknemer per 1 januari 2015 meer pensioenpremie betalen. Zit u bijvoorbeeld 
in schaal 3, dan betaalt u 91 euro per jaar meer. Dat is 7,60 euro per maand. De 
pensioenpremie wordt overigens vanuit het bruto loon betaald. 

- Pensioen is werknemersgeld. Vrijvallende pensioenpremie moet terug in de regeling, vinden 
wij als vakbonden. Om hoeveel geld het dan precies gaat, daarover worden we het op dit 
moment absoluut niet eens met TNT. Dit voorjaar moeten we daarover dus verder 
onderhandelen. 

 

 



 

 

Cao & Sociaal Plan overleg 

- We schorten het cao-overleg verder op tot april 2015. Dan gaan we praten over alle cao-

onderwerpen, het sociaal plan en ook pensioen. Dat zal met terugwerkende kracht gebeuren 

tot 1 januari 2015. We gaan dan ook onderhandelen over compensatie van de hogere 

pensioenpremie die u per 1 januari 2015 bent gaan betalen. 

- We schorten het sociaal plan overleg ook op. TNT geeft aan het sociaal plan wel te blijven 
toepassen, in elk geval tot eind 2015.  

- We verlengen met nadruk niet, maar schorten op. Door het overleg op te schorten en de cao 
en sociaal plan niet te verlengen, hebben we als vakbonden geen “vredesplicht” en kunnen 
we in actie komen als dat nodig is. En dan over alle onderwerpen die bij TNT spelen: Cao, 
sociaal plan, maar ook het beleid van outsourcing en subcontracting. Bovendien kunnen we 
dan onderhandelen over verbeteringen van dat sociaal plan, terwijl TNT het sociaal plan wel 
blijft toepassen. 

- We gaan een afspraak maken over reparatie van het 3e jaar ww. Er ligt zelfs al een tekst 
waarover TNT en bonden het eens zijn. 

- Alle andere onderwerpen van onze inzetbrief komen in april volgend jaar weer op tafel. 
- We hebben met enige emotie ons ongenoegen geuit over de gebrekkige ruimte die de 

delegatie van TNT heeft gekregen om namens het bedrijf te onderhandelen. Dat heeft in elk 
geval opgeleverd dat TNT naar elke werknemer nog een geste doet: in december krijgt elke 
medewerker eenmalig 100 euro (bruto) uitgekeerd. Werknemers in deeltijd krijgen dat bedrag 
naar rato. TNT heeft aangegeven dat deze uitkering niet in de plaats komt van een eventuele 
feestdagenuitkering (overigens is bij ons, bonden, niet bekend of een feestdagenuitkering dit 
jaar wordt verstrekt). 

 

Hoe verder? 

Voor 2015 is dit het hoogst haalbare voor dit moment. Verder onderhandelen buiten onderstaande 

zaken heeft verder weinig zin. Het bedrijf kan op dit moment op de meeste onderwerpen, vanwege 

voor hen moverende redenen, niet onderhandelen. In april gaan we weer aan tafel. Het bedrijf zou 

dan meer ruimte hebben om met ons te onderhandelen. We gaan het dan gewoon weer hebben over 

alle voorstellen waarover we nu nog geen afspraak hebben met TNT.  Als we er dan uitkomen leggen 

we alle afspraken, ook de voorlopige die u hierboven leest, voor aan u. Dan kunt u natuurlijk alsnog 

uw stem laten gelden. Ook over de voorlopige afspraak die we nu maken over uw pensioen.   

Beleid  

Als gezegd willen we als bonden “de handen vrij houden” om samen met u op te komen tegen zaken 

die bij TNT spelen en waarover we het oneens zijn met TNT. Het beleid om steeds meer werk uit te 

besteden springt dan in het oog. Met uw hulp houden we dan ook goed in de gaten wat TNT de 

komende maanden gaat doen op dat vlak. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact 

opnemen met de kaderleden van onze bonden of natuurlijk met de vakbond zelf. 

Met vriendelijke groet, 

FNV Bondgenoten      BVPP 

Reinier Stroo        Joost Bol 

  

Abvakabo FNV       CNV Publieke Zaak 

Etienne Haneveld       Aynur Polat 


