Uitnodiging

Post i n b e we g i n g

“Zij aan zij
tegen
loonslavernij”

Post in beweging organiseert zondag 26 juli
2015 om 16 uur de bijeenkomst Zij aan zij
tegen loonslavernij - Steun de strijd van de
subcontractors bij PostNL in het politiek cultureel actiecentrum Rode Morgen, Hembrugstraat 148, 1013 RJ Amsterdam. Iedereen is
van harte welkom.

Twee vertegenwoordigers van Jarmuiden in
Amsterdam, één van de vestigingen van
PostNL waar dinsdag 14 juli 2015 een vijfdaagse landelijke staking van zelfstandige pakketchauffeurs begon, geven uitleg over de staking. Er is ook een filmpje met een interview
met een van hen, gelegenheid tot het stellen
van vragen en discussie.

De subco's behoren tot de groep van schijnzelfstandigen. Ze hebben recht op een vast contract
bij PostNL, omdat ze immers slechts één op-
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drachtgever hebben - en dat is PostNL. De pakketbezorgers moeten nu alle kosten van hun bestelbus zelf betalen. De door PostNL verplicht gestelde
Eurovergunning met Niwo-opleiding voor de zzpers kost 2000 tot 3000 euro. Maar behalve deze
extra kosten hebben de bezorgers door hun lange
werkdagen de tijd niet om op cursus te gaan. Deze
verplicht gestelde vergunning is voor veel subco’s
een belangrijke aanleiding om te staken.
Zelfstandige landelijke staking

Veel stakers zijn lid van SubcoPartners - een vereniging van zelfstandige pakketbezorgers. FNV-bestuurders sloten een akkoord met PostNL, dat door
de pakketbezorgers werd afgewezen.
De stakers besluiten zelfstandig een landelijke
actie en staking te organiseren, op eigen kosten.
Tijdens de staking blokkeren de subco’s toegangen
van de depots – eerst met bussen, maar zaterdag
door een menselijke blokkade, om intimidatie en
schadeclaims van PostNL te omzeilen. Bij andere
depots worden werkwillige subcontractors en vas-
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ten doorgelaten, maar elke dag opgeroepen mee te doen of solidair te zijn.
De zelfstandige strijd van de subcontractors is een gerechtvaardigde strijd voor gerechtvaardigde eisen. De subco’s eisen afschaffing van
het systeem van stukloon, waardoor ze steeds harder moeten werken voor steeds minder loon. In
plaats daarvan willen ze € 30 per uur en een werkdag van acht in plaats van tien of twaalf uur. Of indiensttreding bij het postbedrijf met een fatsoenlijk loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden volgens de CAO PostNL Productie en Pakketten.
Het zelfstandige gevecht van de zelfstandige pakketchauffeurs voor hun gerechtvaardigde eisen
tegen monopolist PostNL verdient ondersteuning
en solidariteit. Deze strijd is zeer nauw verbonden
met het opkomen voor een volledig en alzijdig wettelijk stakingsrecht.
Stakingsverbod 20 juli

Hoe moet het stakingsverbod van de rechter van
20 juli worden opgevat?

Advocaat Bert Voogt zegt: “De rechter heeft het
zich gemakkelijk gemaakt en gesteld dat bij deze
acties niet duidelijk is met wie PostNL zou moeten
onderhandelen en wat de eisen zouden zijn. Om
die reden zijn deze acties geen drukmiddel om tot
collectief onderhandelen te komen en vallen ze niet
onder het stakingsrecht. Collectieve actie is immers alleen toegestaan als drukmiddel om tot collectief onderhandelen te komen. Naar mij mening
hebben de subco's echter SubcoPartners en Ören
naar voren geschoven als onderhandelaars (en
PostNL heeft dat ook erkend) en heeft Subcopartners een pakket van 10 eisen overgelegd, waarop
Ören twee aanvullingen heeft gemaakt. Dus met
wie er onderhandeld moest worden over welke
eisen was duidelijk genoeg. De rechter heeft een
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gekunsteld
gebruikt.”

argument

Bij eventuele nieuwe
acties is het van belang
dat de actievoerders
duidelijk een beslissing
nemen over de onderhandelaars en de eisen.
Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat dat de
rechter er van zal
weerhouden een ander
argument te zoeken
om acties te verbieden.

Democratisch
actiecomité

Als subcontractors besluiten dat nieuwe acties
noodzakelijk zijn om voor hun gerechtvaardigde
eisen en belangen op te komen dan is het nodig
om landelijk bijeen te komen.

Bijzondere aandacht moet dan hebben het democratisch actiecomité: geen opdrachten van boven,
ook niet via de whatsapp, maar beslissen na een
discussie waaraan iedereen kan deelnemen. Democratie waardoor gezamenlijk over eisen en actie
(en woordvoerders en taakverdelingen enzovoort)
kan worden besloten.
De subco's hebben er geen moeite mee om bij een
willekeuring depot te verzamelen: daar kan dan direct worden vergaderd over de zaken die op dat
moment van belang zijn.
Post in Beweging stelt voor: samen in dienst van
PostNL op goede voorwaarden, waarbij PostNL
moet opdraaien voor de opgebouwde schulden.
Dat maakt van schijnzelfstandigen echte werkers
en dat maakt de bodem voor gezamenlijke strijd
het meest gunstig.
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Betaling na ontvangst van een abobrief.
Vul de bon in, uitknippen en opsturen naar:
Rode Morgen, Postbus 51245
3007 GE Rotterdam

Of via email: redactie@rodemorgen.nl
U kunt natuurlijk ook bellen:
010-4860045 kijk op: www.rodemorgen.nl
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