
Net voor de deadline van deze
Post in Beweging bracht PostNL
een update uit over de resultaten,
die volgens de directie in het
tweede kwartaal sterk verbeterd
zijn. De verwachting is dat het
bedrijfsresultaat sterk boven de
39 miljoen euro van het tweede
kwartaal van 2019 zal liggen.

Vanaf het begin van de regerings-
maatregelen tegen de virusver-
spreiding in Nederland en België
is de groei in Pakketten sterk toe-
genomen. In maart was dit

+14% en in april en mei meer
dan 25% volumegroei. Bij Mail
was er wel een daling in de par-
tijenpost van bedrijven die groter
was dan de toename van alle ex-
tra kaarten en brieven van men-
sen. De verwachtingen op basis
van ‘huidige ontwikkelingen’ zijn
volgens de directie zodanig dat
het vooruitzicht voor heel 2020
sterk boven de 110 tot 130 mil-
joen euro (die eerder was aange-
geven) zal uitkomen. PostNL wil
koste wat kost deze verwachtin-
gen waarmaken en de aandeel-
houders tevreden houden.

Winst ten koste
van postwerkers

Tientallen miljoenen winst persen
uit het bezorgen (in 2019) van
6,8 miljoen brieven en 900.000
pakketten per dag gemiddeld in
de Benelux - dit dus nog zonder
de volumes van de post van
Sandd. Winst persen uit het werk
van de voorbereiders, postbezor-
gers, postbodes, chauffeurs en
andere collega’s.
PostNL heeft de bezorgers afge-
scheept met een minimum-CAO,
terwijl hun looptijden onder druk
staan. Op de voorbereidingsloca-
ties en de sorteercentra blijft de
veiligheid en de werkdruk een
strijdpunt.
Tegenover de aandeelhoudersbe-
langen kunnen de collega’s bij de
post - met hun verschillende
soorten contracten - alleen maar
bij elkaar te rade gaan en hun ei-
gen belangen voorop stellen.

Het aantal werkende mensen dat
onderbetaald wordt en slechte ar-
beidsomstandigheden heeft - zo-
als postbezorgers, schoonma-
kers, agrarische werkers - neemt
toe. Veel van de mensen die in
Nederland arm zijn hebben ge-
woon werk, onder wie veel men-
sen in loondienst en kleine onder-
nemers. ‘Werkende armen’ zeker
ook bij PostNL, waar ook de kos-
ten voor levensonderhoud harder
stijgen dan de lonen.

De door corona verscherpte en
versnelde crisis, die al in 2018
was begonnen, heeft veel flex-
werkers, ZZP-ers en jongeren
hun baan gekost. De werkloos-

heid in Nederland loopt volgens
de juni-raming van het CPB op
van 3,4 procent in 2019 en vijf
procent in 2020 naar zeven pro-
cent in 2021. De fusie tussen
Sandd en PostNL heeft voor vijf-
tienduizend postwerkers van
Sandd verlies van hun baan bete-
kent: slechts vierduizend konden
bij PostNL aan de slag.

Volgens het Nibud ervaart een
vijfde van de Nederlanders door
de coronacrisis een inkomstente-
rugval. Het gaat vooral om jonge-
ren, zelfstandigen en flexwerkers.
De betalingen bij PostNL lig-
gen niet alleen voor de
postbezorgers maar ook bij
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en alle lijnen uit bedrijf gaan en er
geen storingen worden afgehan-
deld. Op maandag staakt ook de
Hijs & Transport Middelen afde-
ling, waardoor alle volgende afde-
lingen stilvallen: inspecties, tech-
nisch beheer, werkplaats en wa-
gonwerkplaats.
Op woensdag 17 juni staakt ook
het kantoorpersoneel van Tata
Steel. Op het terrein van FC Vel-
sen Noord is een manifestatie met
400 collega’s van kantoor. De sta-
kers maken met borden de zin:
‘Handen af van IJmuiden’.
De stakingen zullen verder moe-
ten worden opgevoerd en uitge-
breid, omdat de directie tot op he-
den geen enkele reactie heeft ge-
geven.

Behoud arbeidsplaatsen

De collega’s eisen dat de garantie
van geen gedwongen ontslagen
vijf jaar wordt verlengd tot 2026.
Goede acties voor de terechte eis
van behoud van arbeidsplaatsen.
De collega’s hebben daarom recht
op de solidariteit van alle wer-
kende mensen.
Hierbij een kanttekening over so-
lidariteit: bij de officieel door het
FNV-bestuur ingediende eisen
hoort ook dat Tata Nederland niet
geïntegreerd mag worden met
Tata in het Verenigd Koninkrijk.
Het FNV-bestuur meent dat dan

de winsten van Nederland ge-
bruikt zouden worden om in Britse
hoogovens te stoppen, die minder
goed zouden draaien. Daar zijn al
veel ontslagen gevallen. In Ne-
derland investeren zou meer ren-
dement opleveren, zo zegt het
FNV-bestuur.
Dat is ook de reden waarom van
het ontslag van directeur Henrar
zo’n punt wordt gemaakt. Maar
wie zich zorgen maakt over het
rendement van zijn baas - en
daarom zijn (Britse) collega’s
apart laat strijden – geeft toe aan
verdeel-en-heers en vergeet dat
voor een kapitalistisch bedrijf
geen enkel rendement hoog ge-
noeg is en daarom geen enkele
arbeidsplaats veilig. De bedrijfs-
groep van Thyssen Krupp van de
Duitse zusterorganisatie van de
Rode Morgen, de MLPD uit Duis-
burg in Duisland stuurt een soli-
dariteitsverklaring. Zij staken op
20 en 21 juni voor dezelfde eisen
als de collega’s bij Hoogovens.
Internationale eenheid en geza-
menlijke strijd van alle werkers –
voor arbeidsplaatsen en tegen de
afwenteling van crisislasten: dat
maakt ons sterk!

Vervolg

Staking arbeiders Tata Steel
tegen massaontslag

de collega’s die vallen onder de
grote CAO vaak op het minimum-
loon of net daarboven.

‘Actie van 14 euro steun ik’

Een postbezorger zegt: “De
loonsverhoging, die in de postbe-
zorgers CAO is afgesproken vind
ik niet geweldig. Het zou naar 14
euro moeten. en die 6,5 procent
over twee jaar is een giller - te-
meer omdat PostNL geld zat
heeft, winst maakt en geen con-
currentie meer heeft in de brie-
vensector. Ja, de actie van 14
euro steun ik. Ik heb meerdere
mensen hiervoor gepolst.”

Kaartenactie

Op 30 juni is Herna Verhagen ja-
rig - de CEO van PostNL. ‘Postbe-
zorgers Voor 14’ stuurt haar zo-
veel mogelijk kaartjes van post-
bezorgers uit het hele land. Naast
een felicitatie bevatten deze kaar-
ten een serieuze boodschap: zij
eisen een hogere beloning voor
postbezorgers: een minimumloon
van 14 euro per uur.

CEO Herna Verhagen van PostNL
had op 7 januari 2020 om 09.36
uur evenveel verdiend als iemand
met een minimumloon in een
heel jaar. De rijken worden rijker
en voor de gewone mensen blijft
het crisis.

De regering subsidieert ook tij-
dens de coronacrisis met tiental-
len miljarden de grote concerns,
zoals KLM. De overheidsschuld
neemt in de juni-raming van het
CPB toe van 48,7 procent van het
bruto binnenlands product tot 62
procent. De kapitalisten en hun
regering willen vervolgens de cri-
sislasten afwentelen op de ge-
wone mensen.

Lonen en uitkeringen
omhoog

Dat kunnen we niet nog eens la-
ten gebeuren. Gezamenlijke actie
van werkers uit de verschillende
sectoren is nodig voor de eisen:
‘Lonen en uitkeringen omhoog’ en
‘Laat de rijken de coronacrisis be-
talen’.
Voor echte verandering in Neder-
land is georganiseerde strijd no-
dig van de werkende mensen. In
de bedrijven, in de buurten, op
straat. Door de dagelijkse strijd te
voeren met het perspectief van
het socialisme, waar alles draait
om de gewone mensen, kunnen
de ervaringen worden opgedaan
en de organisatie tot stand ge-
bracht die nodig zijn om de maat-
schappij fundamenteel ten goede
te veranderen.
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Iedere maand delen we de Post
in Beweging uit aan de poort bij
het sorteercentrum Australiëha-
venweg (ScB) in Amsterdam.
Daarnaast hebben een paar
honderd postwerkers in heel Ne-
derland een gratis digitaal abon-
nement op de PiB.
Aan de poort geven collega’s
soms spontaan geld of laten op
een of andere manier blijken het

goed te vinden wat we schrij-
ven. We verzoeken alle postwer-
kers en andere lezers van Post
in Beweging om ons financieel te
steunen. Je kunt een steunbij-
drage geven aan de uitdelers bij
de poort. Of je kunt een steun-
bijdrage overmaken op reke-
ning: NL54INGB0004428359
van de Rode Morgen,
onder vermelding ‘bijdrage PiB’.

Steun Post in Beweging

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

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €  16,00
0   steunabonnement  €  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

De FNV voert sinds
een jaar campagne
voor het verhogen
van het minimum-
loon naar 14 euro.
Het minimumloon is
nu € 9,54 bij een
werkweek van 40
uur. In het kader
van deze campagne
worden er in juni
twee acties ge-
voerd. Op 18 juni
demonstreren men-
sen van de actie-
groep ‘Voor 14’ van
de FNV op het Plein
bij de Tweede Ka-
mer, waar de com-
missie ‘Armoede-
en schuldenbeleid’
bijeenkomt.

Bestuursrechter tegen
fusiebesluit regering

De bestuursrechter van de Recht-
bank Rotterdam heeft op donder-
dag 11 juni de vergunning die
staatssecretaris Mona Keijzer in
september 2019 verleende aan
PostNL om concurrent Sandd over
te nemen vernietigd. Keijzer had
de Autoriteit Consument en Markt
(ACM) gepasseerd, die de fusie
verbood vanwege monopolievor-

ming.
Wat nu? De fusie terugdraaien?
PostNL heeft na de toestemming
van Keijzer het netwerk van
Sandd snel geïntegreerd in dat
van PostNL. De infrastructuur van
Sandd bestaat niet meer. Keijzer
moet volgens de uitspraak van
deze rechter de redenen voor de
fusie beter motiveren.



Vanaf woensdag 10 juni zijn er
estafettestakingen gaande bij
Tata Steel in IJmuiden tegen ont-
slagplannen van het Indiase moe-
derconcern om in de staalbedrij-
ven in Europa 1250 arbeidsplaat-
sen te schrappen, waarbij ver-
moedelijk 1000 in Nederland. Ook
wordt gesproken over het over-
brengen van administratieve
werkzaamheden naar India en het
verkopen van onderdelen.
Om 14.00 uur legt eerst de witte

ploeg van de ertsvoorbereiding bij
Tata Steel het werk neer. De sin-
terfabriek, palletfabriek en de
erts-aanvoer naar de hoogovens
vallen stil. Het is voor het eerst in
28 jaar dat zo de ruwstaalproduc-
tie in de hoogoven moet stoppen
– de andere hoogoven staat stil
wegens onderhoud – en dat ook
de productie in de fabrieken uit-

eindelijk stilligt. De rode ploeg zet
de stakingsactie voort van 22 uur
tot 06.00 uur.

Handen af van IJmuiden

Op vrijdag 12 juni gaan de gele
ploeg van de verladers van Wal-
serij West van 06.00 uur tot 14.00
uur in staking, waardoor er geen
bootcontainers meer gevuld kun-
nen worden en ook de belading
van de treinen en de vrachtwa-

gens stilvalt. Tot 22.00 uur neemt
de rode ploeg de staking over. Die
dag gaan over het hele terrein de
collega’s van de dagdienst van de
magazijnen in staking.
De nachtploeg van Tata Steel
Packaging en de storings-
dienst staken van zondag
14 juni naar maandag 15
juni, waardoor alle walsen

Postfusie 
ten koste van werkers

Na de fusie is 93 procent van de
postmarkt in handen van PostNL.
PostNL is dus duidelijk een mono-
polist in Nederland – dat was zij
voor de fusie trouwens ook al.
Het proces van monopolisering
gaat gepaard met een aanval op
de arbeidsvoorwaarden - door in-
tensivering van de uitbuiting, uit-
holling van CAO-afspraken en
vernietiging van arbeidsplaatsen.
Van de negentienduizend mensen
die bij Sandd werkten zijn er uit-
eindelijk vierduizend naar PostNL
overgegaan – waarvan een aan-
zienlijk deel met kleinere flexibele
contracten. Zij vallen nu onder de
postbezorgers CAO PostNL.
PostNL sloot een CAO af met de
CNV en de BVPP, waardoor de
FNV leden buiten spel werden ge-
zet. De lonen worden in kleine
stapjes aangepast over de peri-

ode oktober 2019 tot en met sep-
tember 2021 - de meerderheid
van de FNV leden stemde tegen
deze ondermaatse loonaanpas-
sing.

Opdrijven prijzen

Als monopolist heeft PostNL de
afgelopen jaren de prijzen van de
zakelijke- en consumentenpost
verder opgedreven. De postze-
gelprijs voor consumenten is per
1 januari 2020 met vier cent ge-
stegen. De prijs van de postzegel
is in tien jaar tijd meer dan ver-
dubbeld: van 44 cent in 2010 tot
91 cent nu.
ACM en de rechterlijke macht lij-
ken op te komen voor het belang
van concurrenten op de post-
markt. Maar PostNL heeft goede
relaties in regeringskringen en re-
kent erop dat de staatssecretaris
wel een mouw zal passen aan de
bezwaren van de rechter. In Ne-
derland heersen immers de mo-
nopoliebedrijven over de staat:
de regering dient de belangen
van de grote concerns en hun
aandeelhouders.

Belangen van postwerkers 

De werkzekerheid van postwer-
kers die al langer bij PostNL wer-
ken, van de collega’s die van
Sandd zijn gekomen - collega’s
met grotere contracten, kleine
contracten, vast of tijdelijk - het
zijn alleen de postwerkers zelf die
voor hun gezamenlijke belangen
op kunnen komen.
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Iedere maand delen we de Post
in Beweging uit aan de poort bij
het sorteercentrum Australiëha-
venweg (ScB) in Amsterdam.
Daarnaast hebben een paar
honderd postwerkers in heel Ne-
derland een gratis digitaal abon-
nement op de PiB.
Aan de poort geven collega’s
soms spontaan geld of laten op
een of andere manier blijken het

goed te vinden wat we schrij-
ven. We verzoeken alle postwer-
kers en andere lezers van Post
in Beweging om ons financieel te
steunen. Je kunt een steunbij-
drage geven aan de uitdelers bij
de poort. Of je kunt een steun-
bijdrage overmaken op reke-
ning: NL54INGB0004428359
van de Rode Morgen,
onder vermelding ‘bijdrage PiB’.

Steun Post in Beweging

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

Neem een abonnement op 
de Rode Morgen 
0    jaarabonnement   €  16,00
0   steunabonnement  €  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

De FNV voert sinds
een jaar campagne
voor het verhogen
van het minimum-
loon naar 14 euro.
Het minimumloon is
nu € 9,54 bij een
werkweek van 40
uur. In het kader
van deze campagne
worden er in juni
twee acties ge-
voerd. Op 18 juni
demonstreren men-
sen van de actie-
groep ‘Voor 14’ van
de FNV op het Plein
bij de Tweede Ka-
mer, waar de com-
missie ‘Armoede-
en schuldenbeleid’
bijeenkomt.

Bestuursrechter tegen
fusiebesluit regering
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verbood vanwege monopolievor-

ming.
Wat nu? De fusie terugdraaien?
PostNL heeft na de toestemming
van Keijzer het netwerk van
Sandd snel geïntegreerd in dat
van PostNL. De infrastructuur van
Sandd bestaat niet meer. Keijzer
moet volgens de uitspraak van
deze rechter de redenen voor de
fusie beter motiveren.
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grote CAO vaak op het minimum-
loon of net daarboven.

‘Actie van 14 euro steun ik’

Een postbezorger zegt: “De
loonsverhoging, die in de postbe-
zorgers CAO is afgesproken vind
ik niet geweldig. Het zou naar 14
euro moeten. en die 6,5 procent
over twee jaar is een giller - te-
meer omdat PostNL geld zat
heeft, winst maakt en geen con-
currentie meer heeft in de brie-
vensector. Ja, de actie van 14
euro steun ik. Ik heb meerdere
mensen hiervoor gepolst.”

Kaartenactie

Op 30 juni is Herna Verhagen ja-
rig - de CEO van PostNL. ‘Postbe-
zorgers Voor 14’ stuurt haar zo-
veel mogelijk kaartjes van post-
bezorgers uit het hele land. Naast
een felicitatie bevatten deze kaar-
ten een serieuze boodschap: zij
eisen een hogere beloning voor
postbezorgers: een minimumloon
van 14 euro per uur.

CEO Herna Verhagen van PostNL
had op 7 januari 2020 om 09.36
uur evenveel verdiend als iemand
met een minimumloon in een
heel jaar. De rijken worden rijker
en voor de gewone mensen blijft
het crisis.

De regering subsidieert ook tij-
dens de coronacrisis met tiental-
len miljarden de grote concerns,
zoals KLM. De overheidsschuld
neemt in de juni-raming van het
CPB toe van 48,7 procent van het
bruto binnenlands product tot 62
procent. De kapitalisten en hun
regering willen vervolgens de cri-
sislasten afwentelen op de ge-
wone mensen.

Lonen en uitkeringen
omhoog

Dat kunnen we niet nog eens la-
ten gebeuren. Gezamenlijke actie
van werkers uit de verschillende
sectoren is nodig voor de eisen:
‘Lonen en uitkeringen omhoog’ en
‘Laat de rijken de coronacrisis be-
talen’.
Voor echte verandering in Neder-
land is georganiseerde strijd no-
dig van de werkende mensen. In
de bedrijven, in de buurten, op
straat. Door de dagelijkse strijd te
voeren met het perspectief van
het socialisme, waar alles draait
om de gewone mensen, kunnen
de ervaringen worden opgedaan
en de organisatie tot stand ge-
bracht die nodig zijn om de maat-
schappij fundamenteel ten goede
te veranderen.
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Net voor de deadline van deze
Post in Beweging bracht PostNL
een update uit over de resultaten,
die volgens de directie in het
tweede kwartaal sterk verbeterd
zijn. De verwachting is dat het
bedrijfsresultaat sterk boven de
39 miljoen euro van het tweede
kwartaal van 2019 zal liggen.

Vanaf het begin van de regerings-
maatregelen tegen de virusver-
spreiding in Nederland en België
is de groei in Pakketten sterk toe-
genomen. In maart was dit

+14% en in april en mei meer
dan 25% volumegroei. Bij Mail
was er wel een daling in de par-
tijenpost van bedrijven die groter
was dan de toename van alle ex-
tra kaarten en brieven van men-
sen. De verwachtingen op basis
van ‘huidige ontwikkelingen’ zijn
volgens de directie zodanig dat
het vooruitzicht voor heel 2020
sterk boven de 110 tot 130 mil-
joen euro (die eerder was aange-
geven) zal uitkomen. PostNL wil
koste wat kost deze verwachtin-
gen waarmaken en de aandeel-
houders tevreden houden.

Winst ten koste
van postwerkers

Tientallen miljoenen winst persen
uit het bezorgen (in 2019) van
6,8 miljoen brieven en 900.000
pakketten per dag gemiddeld in
de Benelux - dit dus nog zonder
de volumes van de post van
Sandd. Winst persen uit het werk
van de voorbereiders, postbezor-
gers, postbodes, chauffeurs en
andere collega’s.
PostNL heeft de bezorgers afge-
scheept met een minimum-CAO,
terwijl hun looptijden onder druk
staan. Op de voorbereidingsloca-
ties en de sorteercentra blijft de
veiligheid en de werkdruk een
strijdpunt.
Tegenover de aandeelhoudersbe-
langen kunnen de collega’s bij de
post - met hun verschillende
soorten contracten - alleen maar
bij elkaar te rade gaan en hun ei-
gen belangen voorop stellen.

Het aantal werkende mensen dat
onderbetaald wordt en slechte ar-
beidsomstandigheden heeft - zo-
als postbezorgers, schoonma-
kers, agrarische werkers - neemt
toe. Veel van de mensen die in
Nederland arm zijn hebben ge-
woon werk, onder wie veel men-
sen in loondienst en kleine onder-
nemers. ‘Werkende armen’ zeker
ook bij PostNL, waar ook de kos-
ten voor levensonderhoud harder
stijgen dan de lonen.

De door corona verscherpte en
versnelde crisis, die al in 2018
was begonnen, heeft veel flex-
werkers, ZZP-ers en jongeren
hun baan gekost. De werkloos-

heid in Nederland loopt volgens
de juni-raming van het CPB op
van 3,4 procent in 2019 en vijf
procent in 2020 naar zeven pro-
cent in 2021. De fusie tussen
Sandd en PostNL heeft voor vijf-
tienduizend postwerkers van
Sandd verlies van hun baan bete-
kent: slechts vierduizend konden
bij PostNL aan de slag.

Volgens het Nibud ervaart een
vijfde van de Nederlanders door
de coronacrisis een inkomstente-
rugval. Het gaat vooral om jonge-
ren, zelfstandigen en flexwerkers.
De betalingen bij PostNL lig-
gen niet alleen voor de
postbezorgers maar ook bij

‘Werkende armen’
ook bij PostNL
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