
Donderdag 21 april hebben
PostNL en de vakbonden een CAO
principeakkoord gesloten, waar-
over vakbondsleden nog moeten
stemmen. Uiterlijk vrijdag 27 mei
wil PostNL over de uitslag van de
ledenraadpleging geïnformeerd
worden.
De verslechteringsvoorstellen van
PostNL die in februari bekend
werden, hebben veel kwaadheid
onder postwerkers veroorzaakt.
Collega’s riepen de vakbondsbe-
stuurders op deze ‘klap in ons ge-
zicht’ niet te accepteren en over
te gaan tot actie. De onderhande-
laars hebben PostNL laten weten
dat hun leden kwaad waren en

zijn vervolgens gaan praten, want
PostNL zei “dat het nooit de be-
doeling was alle voorstellen in
één keer te realiseren”(!).
Sindsdien geen berichten van de
onderhandelingstafel. Tot de plot-
selinge bekendmaking dat er een
principeakkoord getekend was.
Het resultaat wordt door de vak-
bondsonderhandelaars aangepre-
zen, de verslechteringen zouden
– grotendeels - van tafel zijn.

Loonroof

Het principeakkoord is een
stapeltje papier van 25 pa-
gina’s, met als belangrijk-
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Principeakkoord CAO PostNL
= 

loonsverlagingsakkoord

daar kunnen postwerkers
zich niet bij neerleggen!

Op 1 mei wordt overal op de we-
reld gedemonstreerd tegen het
kapitalisme en zijn vernietigende
gevolgen, zoals werkloosheid en
verarming, oorlogen en vernieti-
ging van het leefmilieu.
Tegelijkertijd is 1 mei een feest.
We vieren dat er een alternatief

is: het socialisme, een
bevrijde maatschappij
zonder uitbuiting en
crisis en zonder milieu-
vernietiging en vluch-
telingen.
Het Rotterdams 1mei-
comité organiseert
voor de 32e keer de 1

mei-demonstratie met na afloop
een feestprogramma. Dit jaar or-
ganiseert de FNV voor de tweede
keer een nationale 1 mei-demon-
stratie en wel in Amsterdam.
Goed dat 1 mei steeds
breder gevierd wordt. Het
bondbestuur wil echter op

Vervolg
op

blz. 7

Vier 1 mei
de internationale

dag van de
arbeiders!



1 mei gewoon verder
gaan met polderen, de
bondstop noemt 1 mei

‘de dag van de echte banen’,
maar dat kan alleen als verzet
wordt georganiseerd tegen de
massaontslagen in bijvoorbeeld
de detailhandel en de thuiszorg.
De les is dat de leden het heft in
eigen hand moeten nemen.

Rotterdam 1 mei:
demonstratie en feest. Verzame-
len om 18.00 uur bij het Stadhuis
aan de Coolsingel te Rotterdam,
vertrek demonstratie om 19.00
uur, na afloop feest op het
Schouwburgplein.

Amsterdam 1 mei:
demonstratie en festival. Verza-
melen om 11.00 uur op het Jonas

Daniël Meijerplein te Amsterdam,
de demonstratie vertrekt om
12.00 uur naar het Oosterpark.
De Rode Morgen neemt deel aan
de demonstratie in Amsterdam
en met een stand in het Ooster-
park. Vanuit Amsterdam gaan we
ook samen naar Rotterdam. Wil
je mee? Bel 020-6206037 of mail
ons: amsterdam@rodemorgen.nl
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ste punt
voor PostNL

het afschaffen van de Toelage on-
gebruikelijke tijden (Tot) op za-
terdag, zowel voor collega’s van
Productie als van Pakketten. Voor
de chauffeurs komt daarbij dat de
toelage voor werken op de door-
deweekse avonden van 21:00 tot
22:00 is geschrapt, let wel tot
21:00 was er al geen Tot meer. En
de overwerktoeslagen van maan-
dagochtend tot zaterdagavond
zijn niet alleen van 50% naar
40% per uur verlaagd, maar ook
de restitutie in tijd is in het ak-
koord afgeschaft.
Binnen 9 maanden zou de Tot op
zaterdag van 20% naar 0% moe-
ten. Op jaarbasis is het verlies
van Tot op zaterdag voor een full-
time collega (52 x 1,4 uurloon per
zaterdag) 72,8 uurlonen, à 12
euro bruto per uur is dat een
loonroof van ruim 873 euro in een
jaar. Voor bepaalde functiegroe-
pen is er een eenmalige vergoe-
ding voor het verlies van de Tot
voorzien, te weten 12% van het
maandsalaris van juni 2016 en
12% van het maandsalaris van
februari 2017.
Met een contract van 37 uur en
een salaris volgens trede 10 in
schaal 2, zou dat (bijvoorbeeld)
eenmalig 237 euro bruto zijn in
2016. Ook met de karige loons-
verhogingen van 0,5% - nog
geen 10 euro bruto per keer per
maand – erbij is dit een regel-
rechte loonsverlaging.
Voor collega’s met parttime con-
tracten telt de Tot op zaterdag

naar verhouding vaak nog zwaar-
der mee.

Stoppen met inlever-CAO’s

In 2014 heeft PostNL het voor el-
kaar gekregen om de Tot op za-
terdag te halveren van 40% naar
20%.
De harde les daarvan is dat iedere
toegeving aan de eisen van
PostNL de weg effent voor ver-
dere verslechteringen. Ieder
ronde zet PostNL hoog in en re-
kent erop stapsgewijs de ver-
slechteringen door te voeren, op
weg naar het beoogde doel: de
winsten te verhogen en dividend
uit te betalen aan de aandeelhou-
ders.
De polderpolitiek van het onder-
handelen over iets minder ver-
slechteringen is een heilloze weg.
Zonder strijd krijgt PostNL staps-
gewijs haar zin.

Kwaadheid omzetten
in effectieve actie

De massale en terechte woede
van de postwerkers moet omge-
zet worden in effectieve actie om
PostNL de loonroof in te laten slik-

Wat vind jij?
Geef je mening over Post in
Beweging en contact over wat
we kunnen doen om de strijd
concreet vooruit te brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl

Vervolg
1 mei

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

Vervolg loon-
verlagingsakkoord

PostNL is bezig met proeven (‘pi-
lots’) om postbezorgers naast
hun eigenlijke werk andere werk-
zaamheden te laten doen. Vol-
gens PostNL directeur Herna Ver-
hagen is dit nodig omdat de post-
markt krimpt. Het gaat bijvoor-
beeld om het fotograferen en
doorgeven van hondenpoep aan
de gemeente of het opnemen van
watermeters. 
Post in Beweging interviewt een
postbezorger uit Amsterdam hier-

over. De collega postbezorger:
“Amsterdamse postbezorgers
weigeren om meterstanden, hon-
denpoep enzovoorts door te mai-
len naar de gemeente. Net zoiets
als dat de NS wil dat universitei-
ten hun schema’s moeten aan-
passen zodat studenten niet meer
in de spits reizen. Dat is toch de
wereld op z’n kop. Zou jij een
postbezorger thuis willen hebben
die jouw meterstand opneemt?
Ik wil ook geen broodroof plegen
op de mensen die bijvoorbeeld bij
Waternet en Liander werken,
want daar komt het wel op neer.
Er ligt wel een hoop poep op de
Amsterdamse stoepen,  echt heel
vies!
Het is een experiment van
PostNL, maar ik en vele van mijn
collega’s doen er niet aan mee.”

Postbezorger over
pilots van PostNL:

“Dat is toch
de wereld op

z’n kop”



Volgens de Volkskrant van 15
april j.l. gaat PostNL een miljoe-
neninvestering doen, gericht op
kwaliteitsverbetering door nieuwe
pakketbezorgers in vaste dienst
te nemen. En er zouden dan geen
nieuwe zzp-ers meer worden
aangenomen.  Als reden noemt
de bestuurster van PostNL dat er
steeds meer diensten verleend
moeten worden en bezorgers
steeds meer bij de klanten in huis
komen.

‘Duurzaam bezorgmodel’

De journaliste van de krant vroeg
niet verder naar de genoemde
miljoeneninvestering. Uit de pre-
sentatie van Herna Verhagen
voor de aandeelhouders – 19
april j.l. – blijkt dit plan te vallen
onder het ‘duurzaam bezorgmo-
del’ dat door PostNL is ingevoerd
na de staking van de zelfstandige

pakketbezorgers vorig jaar. Zij
vertelde de aandeelhouders dat
er bij PostNL geen verschil meer
is in kosten van zelfstandige of
van vaste chauffeurs en dat er tot
nu ruim 500 ‘FTE’ pakketbezor-
gers in dienst zijn genomen - 120
voormalige zzp-ers en ongeveer
400 ‘FTE’ collega’s van Mail. (‘FTE’
wil zeggen omgerekend naar full-
time, in aantallen parttimers gaat
het om meer collega’s). De kos-
ten voor de aanpassing in het be-
leid waren in 2015: 9 miljoen en
in 2016: ongeveer 10 miljoen
euro. Deze ‘investering’ dient ook
alleen om de winsten verder op te
krikken.
De eisen aan zowel vaste chauf-
feurs als aan de zelfstandige wor-
den door PostNL steeds verder
opgeschroefd, in aantallen
pakketten, in zwaarte enz.
En de arbeidsvoorwaarden
en tarieven verder afge-

Vaste contracten voor
Pakketbezorgers
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ken. Geen
enkele ver-

slechtering kunnen collega’s bij
Productie en Pakketten nog ac-
cepteren.
Vakbondsleden kunnen om te be-
ginnen hun collega’s uitleggen
wat het principeakkoord werkelijk
inhoudt en dat we als postwer-
kers moeten stoppen met inleve-
ren. Nee stemmen tegen een in-

leverakkoord is niet voldoende,
onderling beraad van postwerkers
is nodig om woede om te zetten
in daden, om eisen op te stellen
en actievoorstellen te bespreken.
Een echte loonsverhoging is
nodig, vaste contracten, vaste
roosters, genoeg uren om van
te kunnen leven, meer colle-
ga’s in vaste dienst, handen af
van de Tot!

Vervolg
op

blz. 4

Vervolg loon-
verlagingsakkoordDonderdag 19 mei 19.30 uur

inloop vanaf 19 uur 
Actualiteitscafé over Betaalbaar wonen

‘Van arbeiderslo-
nen moet je kun-

nen wonen’
Plaats: 

Politiek
cultureel

actiecentrum
Rode Morgen 

Hembrugstraat
148, Amsterdam.

Neem een gratis
abonnement op de
digitale uitgave van 
Post in Beweging

Mail:
pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis digitaal

abo PIB

Steun Post in
Beweging!

Post in Beweging ondersteunt  de
strijd van de postwerkers voor hun
belangen. Wilt U Post in Beweging
steunen? Maak dan uw donatie over
op rekening: 
NL54INGB0004428359
van stichting Rode Morgen,
onder vermelding ‘donatie PiB’.

Kom langs bij de Rode Morgen Hembrugstraat 148

Met steun van buurtbewoners hebben we het pand op de Hembrug-
straat een opknapbeurt gegeven. We bedanken de mensen die ge-
steund hebben. We willen de lezers van Post in Beweging vragen om
ons een steunbijdrage te geven. Stort een bijdrage op rekening
NL54INGB0004428359 t.n.v. Stichting Rode Morgen o.v.v. ‘Amster-
dam’. We zijn elke woensdag geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Kom
eens langs voor een kop koffie of thee en een praatje. Als je op een
andere tijd wilt komen, neem dan contact met ons op. Bel 020-
6206037 of mail amsterdam@rodemorgen.nl voor een afspraak.



Sociaal gezicht?
Dat bijna niemand meer wordt aangenomen met een volwaar-
dig, vast contract wijt de FNV-voorzitter aan “de dominantie van
het fiscale stelsel op de arbeidsmarkt”. Terwijl het de grote be-
drijven zijn die van alle mogelijke belastingregels gebruik en
misbruik maken om werkers uit te buiten en hun winsten veilig
te stellen.
Tegelijkertijd roemt Heerts PostNL, omdat het bedrijf met het in
dienst nemen van pakketbezorgers haar sociale gezicht zou to-
nen.
Het ware gezicht van PostNL laat het bedrijf zien met de asoci-
ale CAO-voorstellen om de arbeidsvoorwaarden van alle colle-
ga’s bij Productie en Pakketten en de chauffeurs van Transport
aan te vallen, loonroof te plegen en postwerkers bij nacht en
ontij op te laten draven zonder daarvoor te willen betalen.

knepen. Het ver-
voer en bezorgen

van koelkasten e.d. is een aparte
afdeling bij PostNL en kan per de-
finitie niet door een individuele
zzp-er worden uitgevoerd. 

Het resultaat
van de stakingen

Met de aankondiging om meer
pakketbezorgers in vaste dienst
te nemen, probeert
PostNL ook mooie
sier te maken. Want
door de stakingen
van de zelfstandige
pakketbezorgers
heeft het imago van
PostNL grote kras-
sen opgelopen. De
subcontractors heb-
ben hun nek uitge-
stoken in 2013 en
2015 met alle posi-
tieve resultaten en
vervelende gevol-
gen van dien. Met
als belangrijkste les,
dat als je echt geza-
menlijk optrekt PostNL moet in-
binden. En overal waar pakketbe-
zorgers aan de deur komen,
wordt het verhaal verteld over de
nieuwe vormen van loonslavernij
op honderdtal verschillende ma-
nieren en toonaarden. 

Gelijk speelveld?

Vertrekkend FNV-voorzitter Heerts
roept in hetzelfde krantenartikel:
“nu PostNL dit doet kunnen ande-

ren niet achterblijven, er moet
een gelijk speelveld komen”. Hoe
zit dat? Wordt er dan niet meer
geconcurreerd, of zogenaamd
eerlijk geconcurreerd?
Concurrentie is bij uitstek oneer-
lijk – ‘de een zijn brood is de an-
der zijn dood’ en is gericht op het
veroveren van een deel van de
markt door te besparen op ar-
beidskosten. En er zijn vele ka-
pers op de kust, zoals DPD, DHL

of GLS. Als dit gevecht om markt-
aandeel door een bedrijf verloren
wordt, worden de werkers – vaak
met duizenden tegelijk - op straat
gegooid. Dàt is het gevolg van
concurrentie en winststreven.
Sociale winst en sociale concur-
rentie bestaan niet. Het kapitalis-
tische winststreven maakt arbei-
ders tot concurrenten van elkaar,
‘voor jou tien anderen’.
Daarom zijn arbeiders zich gaan
organiseren in vakbonden, om

gezamenlijk te
kunnen strijden.

Laat je niet uitspelen,
organiseer je!

Dat is ook de reden dat pakket-
bezorgers niet moeten concurre-
ren. Dan kom je in hetzelfde
moeras terecht.
Wat deze collega’s beter kunnen
doen is vechten voor hun ge-
meenschappelijke belangen.
In het kapitalistische stelsel zul-
len verbeteringen steeds tijdelijk
zijn, maar de strijd ervoor is
waardevol omdat het voor jezelf
en voor elkaar is. Door de strijd
die je samen voert, zie je hoe het
zieke wereldje in elkaar zit en kan
je steeds beter met elkaar de vin-
ger op de zere plek leggen.
Om vooruitgang te boeken in die
strijd voor het gezamenlijk belang

kan je je het beste, samen met
collega’s, in zelfstandige comité’s
per depot organiseren en op die
manier de vakbond tot een strijd-
organisatie maken. Daarmee kan
ook de macht van de werkenden
zich ontplooien.

4 5

Kom naar de
vergadering van

Post in Beweging
maandag

9 mei 2016
19.30 uur

Rode Morgen
Hembrugstraat  148

Amsterdam
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Sociaal gezicht?
Dat bijna niemand meer wordt aangenomen met een volwaar-
dig, vast contract wijt de FNV-voorzitter aan “de dominantie van
het fiscale stelsel op de arbeidsmarkt”. Terwijl het de grote be-
drijven zijn die van alle mogelijke belastingregels gebruik en
misbruik maken om werkers uit te buiten en hun winsten veilig
te stellen.
Tegelijkertijd roemt Heerts PostNL, omdat het bedrijf met het in
dienst nemen van pakketbezorgers haar sociale gezicht zou to-
nen.
Het ware gezicht van PostNL laat het bedrijf zien met de asoci-
ale CAO-voorstellen om de arbeidsvoorwaarden van alle colle-
ga’s bij Productie en Pakketten en de chauffeurs van Transport
aan te vallen, loonroof te plegen en postwerkers bij nacht en
ontij op te laten draven zonder daarvoor te willen betalen.

knepen. Het ver-
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van koelkasten e.d. is een aparte
afdeling bij PostNL en kan per de-
finitie niet door een individuele
zzp-er worden uitgevoerd. 

Het resultaat
van de stakingen

Met de aankondiging om meer
pakketbezorgers in vaste dienst
te nemen, probeert
PostNL ook mooie
sier te maken. Want
door de stakingen
van de zelfstandige
pakketbezorgers
heeft het imago van
PostNL grote kras-
sen opgelopen. De
subcontractors heb-
ben hun nek uitge-
stoken in 2013 en
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gen van dien. Met
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dat als je echt geza-
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binden. En overal waar pakketbe-
zorgers aan de deur komen,
wordt het verhaal verteld over de
nieuwe vormen van loonslavernij
op honderdtal verschillende ma-
nieren en toonaarden. 

Gelijk speelveld?

Vertrekkend FNV-voorzitter Heerts
roept in hetzelfde krantenartikel:
“nu PostNL dit doet kunnen ande-

ren niet achterblijven, er moet
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zit dat? Wordt er dan niet meer
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Concurrentie is bij uitstek oneer-
lijk – ‘de een zijn brood is de an-
der zijn dood’ en is gericht op het
veroveren van een deel van de
markt door te besparen op ar-
beidskosten. En er zijn vele ka-
pers op de kust, zoals DPD, DHL

of GLS. Als dit gevecht om markt-
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wordt, worden de werkers – vaak
met duizenden tegelijk - op straat
gegooid. Dàt is het gevolg van
concurrentie en winststreven.
Sociale winst en sociale concur-
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tische winststreven maakt arbei-
ders tot concurrenten van elkaar,
‘voor jou tien anderen’.
Daarom zijn arbeiders zich gaan
organiseren in vakbonden, om

gezamenlijk te
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Laat je niet uitspelen,
organiseer je!

Dat is ook de reden dat pakket-
bezorgers niet moeten concurre-
ren. Dan kom je in hetzelfde
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Wat deze collega’s beter kunnen
doen is vechten voor hun ge-
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In het kapitalistische stelsel zul-
len verbeteringen steeds tijdelijk
zijn, maar de strijd ervoor is
waardevol omdat het voor jezelf
en voor elkaar is. Door de strijd
die je samen voert, zie je hoe het
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je steeds beter met elkaar de vin-
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Om vooruitgang te boeken in die
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Volgens de Volkskrant van 15
april j.l. gaat PostNL een miljoe-
neninvestering doen, gericht op
kwaliteitsverbetering door nieuwe
pakketbezorgers in vaste dienst
te nemen. En er zouden dan geen
nieuwe zzp-ers meer worden
aangenomen.  Als reden noemt
de bestuurster van PostNL dat er
steeds meer diensten verleend
moeten worden en bezorgers
steeds meer bij de klanten in huis
komen.

‘Duurzaam bezorgmodel’

De journaliste van de krant vroeg
niet verder naar de genoemde
miljoeneninvestering. Uit de pre-
sentatie van Herna Verhagen
voor de aandeelhouders – 19
april j.l. – blijkt dit plan te vallen
onder het ‘duurzaam bezorgmo-
del’ dat door PostNL is ingevoerd
na de staking van de zelfstandige

pakketbezorgers vorig jaar. Zij
vertelde de aandeelhouders dat
er bij PostNL geen verschil meer
is in kosten van zelfstandige of
van vaste chauffeurs en dat er tot
nu ruim 500 ‘FTE’ pakketbezor-
gers in dienst zijn genomen - 120
voormalige zzp-ers en ongeveer
400 ‘FTE’ collega’s van Mail. (‘FTE’
wil zeggen omgerekend naar full-
time, in aantallen parttimers gaat
het om meer collega’s). De kos-
ten voor de aanpassing in het be-
leid waren in 2015: 9 miljoen en
in 2016: ongeveer 10 miljoen
euro. Deze ‘investering’ dient ook
alleen om de winsten verder op te
krikken.
De eisen aan zowel vaste chauf-
feurs als aan de zelfstandige wor-
den door PostNL steeds verder
opgeschroefd, in aantallen
pakketten, in zwaarte enz.
En de arbeidsvoorwaarden
en tarieven verder afge-
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ken. Geen
enkele ver-

slechtering kunnen collega’s bij
Productie en Pakketten nog ac-
cepteren.
Vakbondsleden kunnen om te be-
ginnen hun collega’s uitleggen
wat het principeakkoord werkelijk
inhoudt en dat we als postwer-
kers moeten stoppen met inleve-
ren. Nee stemmen tegen een in-

leverakkoord is niet voldoende,
onderling beraad van postwerkers
is nodig om woede om te zetten
in daden, om eisen op te stellen
en actievoorstellen te bespreken.
Een echte loonsverhoging is
nodig, vaste contracten, vaste
roosters, genoeg uren om van
te kunnen leven, meer colle-
ga’s in vaste dienst, handen af
van de Tot!
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Vervolg loon-
verlagingsakkoordDonderdag 19 mei 19.30 uur

inloop vanaf 19 uur 
Actualiteitscafé over Betaalbaar wonen

‘Van arbeiderslo-
nen moet je kun-

nen wonen’
Plaats: 

Politiek
cultureel

actiecentrum
Rode Morgen 

Hembrugstraat
148, Amsterdam.

Neem een gratis
abonnement op de
digitale uitgave van 
Post in Beweging

Mail:
pib@rodemorgen.nl
o.v.v. gratis digitaal

abo PIB

Steun Post in
Beweging!

Post in Beweging ondersteunt  de
strijd van de postwerkers voor hun
belangen. Wilt U Post in Beweging
steunen? Maak dan uw donatie over
op rekening: 
NL54INGB0004428359
van stichting Rode Morgen,
onder vermelding ‘donatie PiB’.

Kom langs bij de Rode Morgen Hembrugstraat 148

Met steun van buurtbewoners hebben we het pand op de Hembrug-
straat een opknapbeurt gegeven. We bedanken de mensen die ge-
steund hebben. We willen de lezers van Post in Beweging vragen om
ons een steunbijdrage te geven. Stort een bijdrage op rekening
NL54INGB0004428359 t.n.v. Stichting Rode Morgen o.v.v. ‘Amster-
dam’. We zijn elke woensdag geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Kom
eens langs voor een kop koffie of thee en een praatje. Als je op een
andere tijd wilt komen, neem dan contact met ons op. Bel 020-
6206037 of mail amsterdam@rodemorgen.nl voor een afspraak.



1 mei gewoon verder
gaan met polderen, de
bondstop noemt 1 mei

‘de dag van de echte banen’,
maar dat kan alleen als verzet
wordt georganiseerd tegen de
massaontslagen in bijvoorbeeld
de detailhandel en de thuiszorg.
De les is dat de leden het heft in
eigen hand moeten nemen.

Rotterdam 1 mei:
demonstratie en feest. Verzame-
len om 18.00 uur bij het Stadhuis
aan de Coolsingel te Rotterdam,
vertrek demonstratie om 19.00
uur, na afloop feest op het
Schouwburgplein.

Amsterdam 1 mei:
demonstratie en festival. Verza-
melen om 11.00 uur op het Jonas

Daniël Meijerplein te Amsterdam,
de demonstratie vertrekt om
12.00 uur naar het Oosterpark.
De Rode Morgen neemt deel aan
de demonstratie in Amsterdam
en met een stand in het Ooster-
park. Vanuit Amsterdam gaan we
ook samen naar Rotterdam. Wil
je mee? Bel 020-6206037 of mail
ons: amsterdam@rodemorgen.nl
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ste punt
voor PostNL

het afschaffen van de Toelage on-
gebruikelijke tijden (Tot) op za-
terdag, zowel voor collega’s van
Productie als van Pakketten. Voor
de chauffeurs komt daarbij dat de
toelage voor werken op de door-
deweekse avonden van 21:00 tot
22:00 is geschrapt, let wel tot
21:00 was er al geen Tot meer. En
de overwerktoeslagen van maan-
dagochtend tot zaterdagavond
zijn niet alleen van 50% naar
40% per uur verlaagd, maar ook
de restitutie in tijd is in het ak-
koord afgeschaft.
Binnen 9 maanden zou de Tot op
zaterdag van 20% naar 0% moe-
ten. Op jaarbasis is het verlies
van Tot op zaterdag voor een full-
time collega (52 x 1,4 uurloon per
zaterdag) 72,8 uurlonen, à 12
euro bruto per uur is dat een
loonroof van ruim 873 euro in een
jaar. Voor bepaalde functiegroe-
pen is er een eenmalige vergoe-
ding voor het verlies van de Tot
voorzien, te weten 12% van het
maandsalaris van juni 2016 en
12% van het maandsalaris van
februari 2017.
Met een contract van 37 uur en
een salaris volgens trede 10 in
schaal 2, zou dat (bijvoorbeeld)
eenmalig 237 euro bruto zijn in
2016. Ook met de karige loons-
verhogingen van 0,5% - nog
geen 10 euro bruto per keer per
maand – erbij is dit een regel-
rechte loonsverlaging.
Voor collega’s met parttime con-
tracten telt de Tot op zaterdag

naar verhouding vaak nog zwaar-
der mee.

Stoppen met inlever-CAO’s

In 2014 heeft PostNL het voor el-
kaar gekregen om de Tot op za-
terdag te halveren van 40% naar
20%.
De harde les daarvan is dat iedere
toegeving aan de eisen van
PostNL de weg effent voor ver-
dere verslechteringen. Ieder
ronde zet PostNL hoog in en re-
kent erop stapsgewijs de ver-
slechteringen door te voeren, op
weg naar het beoogde doel: de
winsten te verhogen en dividend
uit te betalen aan de aandeelhou-
ders.
De polderpolitiek van het onder-
handelen over iets minder ver-
slechteringen is een heilloze weg.
Zonder strijd krijgt PostNL staps-
gewijs haar zin.

Kwaadheid omzetten
in effectieve actie

De massale en terechte woede
van de postwerkers moet omge-
zet worden in effectieve actie om
PostNL de loonroof in te laten slik-

Wat vind jij?
Geef je mening over Post in
Beweging en contact over wat
we kunnen doen om de strijd
concreet vooruit te brengen:
amsterdam@rodemorgen.nl

Vervolg
1 mei

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

Vervolg loon-
verlagingsakkoord

PostNL is bezig met proeven (‘pi-
lots’) om postbezorgers naast
hun eigenlijke werk andere werk-
zaamheden te laten doen. Vol-
gens PostNL directeur Herna Ver-
hagen is dit nodig omdat de post-
markt krimpt. Het gaat bijvoor-
beeld om het fotograferen en
doorgeven van hondenpoep aan
de gemeente of het opnemen van
watermeters. 
Post in Beweging interviewt een
postbezorger uit Amsterdam hier-

over. De collega postbezorger:
“Amsterdamse postbezorgers
weigeren om meterstanden, hon-
denpoep enzovoorts door te mai-
len naar de gemeente. Net zoiets
als dat de NS wil dat universitei-
ten hun schema’s moeten aan-
passen zodat studenten niet meer
in de spits reizen. Dat is toch de
wereld op z’n kop. Zou jij een
postbezorger thuis willen hebben
die jouw meterstand opneemt?
Ik wil ook geen broodroof plegen
op de mensen die bijvoorbeeld bij
Waternet en Liander werken,
want daar komt het wel op neer.
Er ligt wel een hoop poep op de
Amsterdamse stoepen,  echt heel
vies!
Het is een experiment van
PostNL, maar ik en vele van mijn
collega’s doen er niet aan mee.”

Postbezorger over
pilots van PostNL:

“Dat is toch
de wereld op

z’n kop”



Donderdag 21 april hebben
PostNL en de vakbonden een CAO
principeakkoord gesloten, waar-
over vakbondsleden nog moeten
stemmen. Uiterlijk vrijdag 27 mei
wil PostNL over de uitslag van de
ledenraadpleging geïnformeerd
worden.
De verslechteringsvoorstellen van
PostNL die in februari bekend
werden, hebben veel kwaadheid
onder postwerkers veroorzaakt.
Collega’s riepen de vakbondsbe-
stuurders op deze ‘klap in ons ge-
zicht’ niet te accepteren en over
te gaan tot actie. De onderhande-
laars hebben PostNL laten weten
dat hun leden kwaad waren en

zijn vervolgens gaan praten, want
PostNL zei “dat het nooit de be-
doeling was alle voorstellen in
één keer te realiseren”(!).
Sindsdien geen berichten van de
onderhandelingstafel. Tot de plot-
selinge bekendmaking dat er een
principeakkoord getekend was.
Het resultaat wordt door de vak-
bondsonderhandelaars aangepre-
zen, de verslechteringen zouden
– grotendeels - van tafel zijn.

Loonroof

Het principeakkoord is een
stapeltje papier van 25 pa-
gina’s, met als belangrijk-
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steun
prijs

€ 0,20

Vervolg
op

blz. 2

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €   6,80   
0   steunabonnement  € 11,35
0   gratis proefabonnement 3 nummers

Betaling na ontvangst van een acceptgiro-
kaart.
Vul de bon in, uitknippenen opsturen:
Rode Morgen, Postbus 51245
3007 GE Rotterdam

28-4-2016

Of via email: redactie@rodemorgen.nl

U kunt natuurlijk ook bellen: 010-4199054
kijk op: www.rodemorgen.nl
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POSTCODE/WOONPLAATS:
............................................................
amsterdam@rodemorgen.nl

Politiek Cultureel Actie
Centrum Rode Morgen

Hembrugstraat 148
Amsterdam

Telefoon: 020-7855911
Open woensdag
11.00-15.00 u

Principeakkoord CAO PostNL
= 

loonsverlagingsakkoord

daar kunnen postwerkers
zich niet bij neerleggen!

Op 1 mei wordt overal op de we-
reld gedemonstreerd tegen het
kapitalisme en zijn vernietigende
gevolgen, zoals werkloosheid en
verarming, oorlogen en vernieti-
ging van het leefmilieu.
Tegelijkertijd is 1 mei een feest.
We vieren dat er een alternatief

is: het socialisme, een
bevrijde maatschappij
zonder uitbuiting en
crisis en zonder milieu-
vernietiging en vluch-
telingen.
Het Rotterdams 1mei-
comité organiseert
voor de 32e keer de 1

mei-demonstratie met na afloop
een feestprogramma. Dit jaar or-
ganiseert de FNV voor de tweede
keer een nationale 1 mei-demon-
stratie en wel in Amsterdam.
Goed dat 1 mei steeds
breder gevierd wordt. Het
bondbestuur wil echter op

Vervolg
op

blz. 7

Vier 1 mei
de internationale

dag van de
arbeiders!


