
CAO 2

Partijen bij deze overeenkomst,

TNT Nederland B.V., statutair gevestigd tE ~~~~„~~ua~~~,

• TNT Express Nederland B.V., statutair gevestigd te Utrecht,

• TNT Express Road Network B.V., statutair gevestigd te Arnhem,

gezamenlijk te noemen: "TNT",

en

• FNV, gevestigd te Utrecht

• Bond van Post Personeel ("BVPP"), gevestigd te Tilburg

• CNV Publieke Diensten, onderdeel van CNV Connectief ("CNV"), gevestigd te Utrecht

Gezamenlijk te noemen: "vakbonden"

nemen bij het sluiten van deze overeenkomst het volgende in aanmerking:

• De TNT CAO is geëxpireerd per 31 december 2017.

• In het licht van de overname van TNT door FedEx, hebben TNT en de vakbonden eerder afgesproken om de
arbeidsvoorwaarden van TNT en Fed Ex Express Netherlands B.V. te harmoniseren. Partijen realiseren zich
echter dat dit een intensief proces zal zijn, waarbij zij ernaar zullen streven om dit proces op 1 oktober 2019
afgerond te hebben.

• Partijen hebben behoefte om voorde tussenliggende periode, derhalve van 1 januari 2018 toten met 30
september 2019, de TNT CAO te verlengen.

• Partijen hebben hierover op 13 juli 2018 een onderhandelingsakkoord bereikt en willen dat in deze
overeenkomst vastleggen.

Daartoe komen partijen het volgende overeen:

1. De TNT CAO wordt verlengd voor een periode van 21 maanden, ingaande op 1 januari 2018 en
eindigend op 30 september 2019.

2. TNT zal in die periode twee loonsverhogingen verstrekken, te weten:

- een verhoging van 2% op 1 januari 2018, en
-een verhoging van 2% op 1 oktober 2018

3. In afinrijking van de wijze van berekening van het uitkeringspercentage zoals vastgelegd in de
Winstdelingsregeling, wordt het uitkeringspercentage op basis van de Winstdelingsregeling op voorhand
vastgesteld op 1,5°/o voor het kalenderjaar 2018 en voorde periode 1 januari 2019 toten met 30
september 2019, eveneens op voorhand, op 1,5 %over het (pro rata) salaris in die periode.



Aldus overeengekomen op 16 juli 2018 en dc

Namens werkgevers:
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TNT E~íphess Nederland B.V.

E.P.C. Ufje
VP Ground Aerations Benelux

TNT Express Road Network B.V.

D.O. Sh an
VP Road Network Operations Europe

Namens de vakbonden:

FNV BVPP
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E. Haneveld
Bestuurder

J. Bol
Bestuurder

D.J. Canavan
SVP Ops Network &Hubs EU
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