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Acties tegen 
combi bundel 

Verzet tegen beleid 
PostNL groeit 

Dinsdag 14 mei hebben collega's 
van de voorbereidingslocatie 
(VBL) in Arnhem en Nijmegen 
een tandje bij gezet in hun acties 
tegen de gevolgen van de combi
bundel. Een grote ploeg stand
vastige stakers gaven in de koude 
ochtend opnieuw een krachtig 
signaal af aan PostNL dat er een 
eind moet komen aan de voort
durende verslechteringen. 
De stemming aan de poort van 
voorbereidings-locatie Arnhem 
was opperbest en strijdbaar. Om 
7.00 uur kwam al een pissig tele
foontje van het hoofdkantoor, een 

eerste resultaat van de actie. En 
de staking was behoorlijk effec
tief, diverse wijken konden niet 
worden voorbereid en bleven 
staan in Arnhem. 

Stiptheidsacties van 
postbezorg(st)ers 

Op 15 mei begonnen postbe
zorg(st)ers op het depot Marien
burg in Nijmegen met stiptheids
acties tegen de combibundel. De 
stiptheidsactie houdt in dat �-� 
dat per combi één bundel Vervolg

wordt bezorgd in plaats van b!°J: 2 



Vervolg 

Acties tegen combibundel 

meer dagen op moet draven. Het 
opschuiven van de avond- en 
nachtdiensten pakt ook ongunstig 
uit, je komt dan in de ochtendfile 

twee. Conform de CAO 
postbezorgers neemt de 
postbezorger niet deel 
aan de voorbereiding van 
de post. Het (verplicht) 
werken van de combibun
del betekent dat ze werk 
van de voorbereiders 
overnemen. Dit is in strijd 
met de CAO. Doel van 
PostNL is om de loonkos
ten te drukken. Door het
zelfde werk van de voor
bereiders nu door goed
kopere postbezorgers op 
straat of in het depot te 
laten doen en duurdere 
voorbereiders te ontslaan. 
De FNV roept alle postbe
zorgers van PostNL op aan 
deze stiptheidsactie deel 
te nemen. 

COMBIBUNDEL KOST 60 BANEN IN ARNHEM 

TANDJE 

ERBIJ?!? 
VOOR ELKAAR EN DE MENSELIJKE MAAT: 

STAKING DINSDAG 14 MEI 

Grotere stakingsdag 
op 4 juni 

Vanaf 05.00 uur staat de FNV-koek-en-zopie-tent aan de poort van VBL Arnhem! 

VOOR ELKAAR, DE MENSELIJKE MAAT, WAARDERING EN GOED WERK! Ui __ _

KOM EN DOE MET ONS MEE! WANT ENKEL SAMEN STAAN WE STERK 

� Publiek Belang / 

De BLG DAN (Doetinchem, Arn
hem, Nijmegen) bereiden nu een 
grotere stakingsdag voor op 4 
juni, de voorgenomen ingangsda
tum van de Nieuwe Route van de 
Post (NRP). PostNL wil de NRP 
doorvoeren in het hele land. Ook 
op het Sorteercentrum Brieven 
(ScB) en de VBL aan de Austra
liëhavenweg in Amsterdam wor
den collega's voor het blok gezet 
om roosters te accepteren met 
kortere diensten, waardoor je op 
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terecht als je naar huis gaat. 
Alle reden om ook in Amsterdam 
in verzet te komen tegen het be
leid van PostNL. 

Verzet tegen beleid 
PostN L groeit 

Kaderleden van de FNV hebben 
besloten tot een actie-traject bij 
PostN L onder het motto: 'Tijd 
voor nieuw beleid: voor Waarde
ring en Kwaliteit!' Chauffeurs bij 



28 mei: treinen en bussen staken 

29 mei: 

nationale actiedag voor pensioen 
Op 18 maart werd op vele bedrijven in Nederland het werk neer ge
legd en tienduizenden mensen demonstreerden. Voor 29 mei heb
ben de bonden een nieuwe actiedag aangekondigd. 
De leden willen dat de verhoging van de pensioenleeftijd stopt. Daar 
blijft het niet bij: velen willen een daling van de pensioenleeftijd -
dat is een geschikte manier om de werkers te laten profiteren van 
de technische vooruitgang. De Rode Morgen stelt voor de eisen voor 
pensioenverlaging te verbinden met de eis voor vaste banen voor 
jongeren, zodat de beweging 
slagkracht krijgt van oud en 
jong tezamen. De vakbonds
top denkt aan een tijdelijke 
bevriezing van de pensioen
leeftijd. De weg vooruit 1s 
landelijke solidariteit. 

pensioenleeftijd omlaag 

Succes in de pensioenstrijd 
kan alleen berusten op de 
activiteit van de vakbondsle
den die het gepolder van de top intomen. Het kan alleen gebaseerd 
zijn op het vormen van een breed front van alle werkenden in Ne
derland. Elke postwerker kan zich opgeven voor 29 mei om dat ge
luid te laten horen. 

Vervolg 

Acties tegen combibundel 

Groot Vervoer voerden al eerder 
prikacties en een aantal van hen 
hebben 26 april - voor het eerst 
in lange tijd - gestaakt. 

PostNL bezuinigt al jaren over de 
ruggen van de postwerkers, ten 
koste van hun inkomen, hun ge-

zondheid en sociale leven. En ten 
koste van de kwaliteit van hun 
werk en de dienstverlening. Post 
in Beweging steunt van harte de 
oproep van de BLG DAN om op 4 
juni in actie te komen. Ook aan 
de Australiëhavenweg kunnen 
collega's met elkaar bespreken 
wat de concrete actiepunten 
moeten zijn en wat de passende 
actievormen zijn. 
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Vaste banen 

in plaats 
van pulpbanen 

bij PostNL 

geen vast contract 
heeft. Er is anderzijds 
een tekort aan sorteer
ders, chauffeurs en 
voorbereiders. 
In de pakketten bij 
PostNL zijn veel collega's 
werkzaam als zelfstan-
dige pakket
chauffeurs.  
Ze hebben 
grote wijken 
en werktijden 

voor hun belangen op te komen. 
Deze subcontractors moeten 
ook in vaste dienst van PostNL 
komen onder de CAO van 
PostNL. 

Veel postbezorgers krijgen geen 
vast contract. Er is een tekort 
aan postbezorgers. Op sommige 

z a t e r d a 
gen blijven 
in Amster
dam 180 
wijken lig
gen. Ook 
daar werkt 
P o s t N L

veel met 
losse con
tracten en 
u i t z e n d 
krachten.
Ze worden
wel vaak

Een toenemend deel van het 
werk bij PostNL wordt gedaan 
door uitzendkrachten en post
en pakketwerkers met een tijde
lijk contract. Op het sorteercen
trum brieven in Amsterdam, 
waar we elke maand de Post in 
beweging uitdelen horen we van 
collega's dat tot 40 procent van 
de werkers uitzendkracht is of 
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Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 

0 jaarabonnement C 16,00 

0 steunabonnement C 20,00 

0 gratis proefabonnement 2 nummers 

Geef uw keuze - met vermelding van uw 

naam, adres, postcode en woonplaats -

door via: 

mail: redactie@rodemorgen.nl of

telefoon: 010-4860045 of

post: Rode Morgen, postbus 51245 

3007 GE Rotterdam 

U kunt ook direct betalen op rekening 

NL54INGB0004428359 

t.n.v. Stg. Rode Morgen te Rotterdam

o.v.v. abo Rode Morgen - en naam en adres.

Kijk ook op www.rodemorgen.nl 

van 12 tot 14 uur 
per dag. Ze verdie
nen niet meer dan 
het minimumloon. 
PostNL wentelt alle 
lasten op hun af. Ze 
ervaren het werk als 
loonslavernij. In 
2013 en 2015 heb
ben ze gestaakt om 

Interview postbezorger PostNL 

Post in beweging spreekt een postwerker uit Rotter
�,-161,i•; dam die in Amsterdam post bezorgt voor PostNL. Een 

groepje postbezorgers komt dagelijks uit Rotterdam 
naar Amsterdam om post te bezorgen. Ze worden van 
hot naar haar gestuurd. Ze moeten steeds weer andere 
wijken lopen. "Wekelijks werk ik inclusief reistijd 43 
uur. De reistijd is inbegrepen. Het is onzeker of we in 
Amsterdam kunnen blijven postbezorgen en of we een 
verlenging krijgen van onze contracten. Het kan zo 
maar zijn, dat we binnenkort naar bijvoorbeeld Haar
lem moeten. Sommigen krijgen een verlenging van hun 
uitzendcontract en anderen niet. PostNL geeft geen 
vaste contracten. We willen vaste contracten in dienst 
van PostNL. Zo hebben we perspectief." 

voorgehouden dat ze een vast 
contract kunnen krijgen, zodat 
ze hard werken en niet kritisch 
zijn naar PostNL. Uitzendkrach
ten, werkers met een los con
tract en zelfstandige pakket
chauffeurs kan PostNL makkelijk 
ontslaan. 
In het kapitalisme staat het 
winstbelang van de aandeelhou
der en de grote bazen voorop. 
Voor de belangen van de post
en pakketwerkers kunnen de 
werkers alleen zelf opkomen. De 
dreiging van ontslag drukt de lo
nen - ook die van de werkers in 
vaste dienst. 

• Vaste banen met een fat
soenlijk loon

• Gelijk loon voort gelijk werk
• Een CAO voor de gehele post

sector

Kom naar de 

vergadering van

Post in Beweging 

maandag 
3juni2019 

18.30 uur 

Rode Morgen 

Hembrugstraat 148 

Amsterdam 
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Helemaal klaar 

met het gepolder 

Er wordt enthousiast gestaakt 
en gedemonstreerd door vak
bondsleden in allerlei sectoren, 
zoals in de metaal, het onder
wijs, de schoonmaak en bij de 
pensioenacties. In de voorberei
dingen en de acties zelf komt 
steeds duidelijker naar voren 
dat vakbondsleden helemaal 
klaar zijn met het gepolder. 
Gepolder, zo leren bittere erva
ringen, leidt tot achteruitgang 
en sociale sloop. Collega's in de 
verschillende sectoren willen de 
vakbondskracht juist ontplooien 
om hun belangen door te zetten 
en voor de toekomst van de jon
geren te vechten. Voor vaste ba
nen, hogere lonen, verlaging 
van de pensioenleeftijd enzo
voort. Dat moet worden afge
dwongen met langere stakin
gen, stakingen van de gehele 
sector en stakingen sa men met 
andere sectoren - waarbij een 
beweging die steeds sterker 
wordt het doel is. Dat wordt ge
zien als de weg vooruit. 

Roep om hardere acties 

De vakbondstop wil het polderen 
juist doorzetten en probeert 
daarom op verschillende manie
ren de roep om hardere acties te 
smoren. Door te bevorderen dat 
er per bed rijf gestaakt wordt en 
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er regionaal actie wordt gevoerd 
- en niet landelijk. Of door be
stuurders en campagneleiders
van hun karwei af te halen, zo
als in de VVT (verzorgingshui
zen, verpleeghuizen en thuis
zorg) en bij de pensioenacties.
De vakbondskracht vergroten
betekent ook dat vakbondsfunc
tionarissen die zich positief in
zetten en kennis en ervaring
hebben op hun post moeten blij
ven. Daar moeten de leden over
gaan. Daarom wordt voor de be
stuurder van de VVT actie ge
voerd. De leden accepteren
geen verzwakking en verbinden
hun eis met de eis voor gekozen
bestuurders.

Opbouwen vakbondsmacht 

hand in hand 

met uitbreiden 
vakbondsdemocratie 

Omdat de leden moeten beslis
sen over de eisen, strijdmethode 
en het begin en het einde van de 
actie. Daarvoor zijn ook meer 
rechten nodig, zoals volledig en 
onbeperkt stakingsrecht. Bij een 
sterk wordende arbeidersklasse 
hoort ook een gezamenlijke 
strijddag. 
De schoonmakers hebben 1 mei 
af als vrije dag afgedwongen. 
Wie volgt! 



Vervolg 

Pakketsorteerders boeken succes 

de grootste vakbond, de FNV, aan 
de orde stellen en er zoals in deze 
situatie van de 'contractingcon
structie', mee naar de rechter 
stappen, dan kunnen ze succes
boeken. Zonder het in beweging 
komen van Poolse en Neder
landse pakketsorteer
ders had de ongelijke 
verloning van de ar
beidskrachten in de 
pa kketsorteercentra 
nog wel een tijdje door 
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kunnen gaan. Het FNV 
was in 2017 al op de 
hoogte van de il lega Ie 
en strafbare manier 
van werken van 
PostNL door middel 
van een rapport van 
de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgele
genheid. De pakketsorteerders 
hebben het tij gekeerd en het 
naar de kant van het verdedigen 
van hun eigen belangen geduwd. 
Door de rechtsgang die toegepast 
is krijgt PostN L nog steeds de tijd 
om tot en met 2020 gefaseerd te 
stoppen. In die tijd blijven ze 
maar zeggen dat wat zij hebben 
gedaan niet illegaal en niet straf
baar was. 

Bij Randstad op de stoep 

Maar de pakketsorteerders weten 
gelukkig beter en strijden verder. 
Op woensdag 15 mei biedt een 

afvaardiging van 20 uitzend
krachten werkzaam bij PostNL 
depots in Nieuwegein, Leeuwar
den en Den Bosch persoonlijk een 
dagvaarding aan bij het hoofd
kantoor van Randstad in Diemen. 
Naast Randstad wordt ook PostNL 
voor de rechter gedaagd. Som
mige pakketsorteerders sorteren 
al jaren pakketten voor PostNL als 

uitzendkracht voor Randstad en 
daarna via een schijnconstructie 
voor Randstad-dochter Tempo
Team. 
Zij eisen per direct gelijk loon 
voor gelijk werk, het stoppen van 
contracting bij PostNL en nabeta
ling van in het verleden misgelo
pen loon. Zij strijden ook voor 
een vast contract voor uitzend
krachten. PostNL weigert ze in 
vaste dienst te nemen. Ondanks 
de enorme toename van het aan
tal postpakketten heeft 90 pro
cent van de sorteerders op de 
pakketsorteercentra van PostNL 
een flexcontract. 
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Pakketsorteerders 

boeken succes 

De kantonrechter in Enschede 
oordeelt op 7 mei dat PostNL via 
een 'contracting-constructie' - die 
het pakketbedrijf samen met uit
zendbureau In Person opzette -
pa kketsorteerders heeft onderbe
taa Id. 400 pakketsorteerders in 
dienst van In Person, worden in
gehuurd door PostNL om 's 
avonds en 's nachts postpakket
ten te sorteren op PostN L depots 
in Amersfoort, Goes en Waddinx
veen. Als uitzendkrachten hebben 
ze recht op hetzelfde loon als 
pakketsorteerders van PostNL. 
Gelijk loon voor gelijk werk. Maar 
PostNL vindt dat het geen uit
zendkrachten 'inhuurt', maar dat 
het werk heeft 'uitbesteed' aan 
uitzendbureaus. Deze zouden on
deraannemers zijn en daardoor 
minder loon kunnen krijgen voor 
hetzelfde werk dat PostNL aan de 
eigen sorteerders betaalt. De 
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Rode Morgen 
afdeling Amsterdam 

Hembrugstraat 148 
Amsterdam 

Telefoon: 
020-7855911

Open dinsdag, woensdag 

en donderdag 

11.00-15.00 u 

rechter heeft dit afgewezen en 
uitgesproken, dat 'sprake is van 
inhuren en niet van werk uitbe
steden'. PostNL heeft onrechtma
tig gehandeld en is hoofdelijk 
aansprakelijk voor achterstallig 
loon aan de pakketsorteerders. 

Schijncontructie 

Deze uitspraak is belangrijk, om
dat het deze schijnconstructie, 
die steeds vaker door bedrijven 
zoals PostNL wordt toegepast, 
verbied. Grote bed rijven gaan 
van vaste arbeidsplaatsen over 
naar uitzendwerk en om nog 
meer winst te kunnen maken wil
len ze via 'contracting' de lonen 
nog meer verlagen. 
Als collega's met elkaar bespre
ken wat er niet klopt op de 

Vervolg 
werkplek, ze gezamenlijk op 
eisen opstellen en deze in blz. 7 

Lees dagelijks 

Rode Morgen nieuws 

op www.rodemorgen.nl 
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