
India en Zuid-Afrika hebben een
voorstel ingediend bij de We-
reldhandelsorganisatie (WHO)
om voor vaccins, medicijnen en
beschermingsmiddelen tegen
het coronavirus de patentwetge-
ving voor langere tijd buiten
werking te stellen. Dat zou lan-
den de gelegenheid geven deze
zelf te produceren of te laten
produceren - zodat zij zo snel en
zo goedkoop mogelijk daarover
zouden kunnen beschikken. De
vraag is of de farmaceutische
concerns en hun regeringen
daaraan mee willen werken. Aan

het begin van de pandemie werd
een voorstel van Costa Rica van
tafel geveegd om wetenschap-
pers wereldwijd samen te laten
werken om zo snel mogelijk een
goed vaccin te produceren.

Winst en macht
belangrijker dan levens

De winst en de macht, die be-
schikking over belangrijke medi-
cijnen geeft, zijn voor de inter-
nationale concerns en imperia-
listische landen belangrijker dan
de levens en gezondheid van
honderden miljoenen mensen.
Nu wordt wereldwijd op meer
dan 200 plaatsen in onderlinge
concurrentie onderzoek naar
een vaccin gedaan - in de hoop
anderen te kunnen aftroeven en
gigantische winsten te maken -
mede dankzij veel belastinggeld. Post- en pakketwerkers bij PostNL

zitten vanaf 1 april 2020 al zeven
maanden zonder nieuwe grote
CAO PostNL. De onderhandelaars
voor de grote CAO van FNV, BVPP
en de CNV eisen een loonsverho-
ging van vijf procent, zij willen
ook ‘toewerken naar een hoger
uurloon’ in de lagere loonschalen.
Voor het FNV moet dat 14 euro
per uur worden.
Een andere eis is één CAO
PostNL, waar ook de postbezor-
gers en de zaterdagbestellers, die
nu een aparte CAO hebben en
CAO-loze BV’s onder vallen. Ze
eisen verder het terugdringen van
flexibele arbeid en willen vaste
contracten.
PostNL doet tijdens de onderhan-

delingen op 13 oktober een reëel
netto loonbod. Wat dat loonbod
dan wel is blijft in nevelen gehuld.
Zowel PostNL als de vakbondson-
derhandelaars doen hierover
geen mededeling.

Failliet

PostNL beweert tijdens de onder-
handelingen over de grote CAO
door de looneis van vijf procent
failliet te gaan. Ze zijn dus blijk-
baar niet bereid de eis van vijf
procent meer loon in te willigen.
Anderzijds maakt de Nederlandse
post -en pakkettenmonopolist be-
kend dat ze de winstverwachting
voor 2020 voor de tweede
keer naar boven bijstelt. In

Vakbondsmacht ontplooien
voor vijf procent meer loon

post- en pakketwerkers
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Geen polderpolitiek, 
maar strijd van 

de werkende mensen!
De coronapandemie treft de werkende mensen hard - niet
alleen met aantasting of bedreiging van hun gezondheid,
maar ook sociaaleconomisch. Honderdduizenden raakten
hun werk kwijt of dreigen dat binnenkort te verliezen, za-
gen hun inkomen kelderen. Voorop de collega’s (veelal jon-
geren) die een flexibele baan hadden en daardoor ook vaak
direct in de bijstand kwamen. Of zelfs dat niet.
Veel mensen trekken hieruit de conclusie: dit kan niet zo
door gaan. Na corona moet alles anders worden.

‘Samen’ met Rutte en de VNO wordt het echter niets. Sa-
men in de zin van: alle werkende mensen tezamen in alle
bedrijven en sectoren – dat is de basis voor het vormen van
de vakbondsmacht. Voor een vaste baan voor iedereen, een
minimumuurloon van € 14 euro en voor voldoende geld
voor hogere lonen en meer mensen in zorg en onderwijs.
Gepolder aan de top brengt niets – van onderaf het strijd-
bare vakbondswerk organiseren – dat brengt ons verder.

augustus steeg die naar 110 tot
130 miljoen. Dinsdag 6 oktober
klom de winstverwachting 2020
naar 175 miljoen euro. 
Die winst kan door PostNL alleen
worden gemaakt door de uitbui-
ting van de arbeidskracht van de
post – of pakkettenwerkers. Strijd
voor beter loon gaat ten koste
van de winst. Wanneer het ar-
beidsloon verandert zal de winst
in tegengestelde richting veran-
deren. Wanneer het arbeidsloon

daalt, stijgt de winst en wanneer
het arbeidsloon stijgt, daalt de
winst.

Resultaat Duitse collega’s 

De Duitse collega’s bij Deutsche
Post – DHL hebben laten zien hoe
vijf procent loonsverhoging afge-
dwongen kan worden. Zes dagen
staking in september 2020 van
22.000 postwerkers leidde tot dit
resultaat. Het ontplooien van de
vakbondsmacht, dat is in de hui-
dige CAO-strijd bij PostNL de weg
vooruit!
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vakbondsmacht ontplooien 
voor 5% meer loon

Interview postbezorger

‘Eén CAO en 
minimumloon naar 14 euro’

Post in beweging vraagt een post-
bezorger naar zijn mening over de
eis van verhoging van het mini-
mumloon tot 14 euro per uur. Een
andere eis tijdens de onderhande-
lingen over de grote CAO PostNL
is de eis van één CAO PostNL,
waar dan ook de postbezorgers
en de zaterdagbestellers onder
vallen - die nu een aparte CAO
hebben.

Hoe kijk je aan tegen deze eis?

‘Dit is een goede eis. We willen als
postbezorger evenveel verdienen
als bijvoorbeeld een voorbereider.
Gelijk loon voor gelijk werk.
Daarom is deze eis voor de wer-

kers bij de post en de pakketten
een goede eis.’

En wat denk je over de eis van
verhoging van het minimumloon
tot 14 euro per uur?

‘Postbezorgers werken hard en
dat moet goed beloond worden.
Dat geldt ook voor mensen uit an-
dere sectoren, zoals schoonma-
kers, werkers in de thuiszorg en
supermarktpersoneel. De mini-
mumlonen zijn bovendien minder
hard gestegen dan de prijzen van
producten en diensten. De achter-
stand is te groot. Om die achter-
stand kleiner te maken, moet het
minimumloon omhoog.’

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

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

Mail: 
pib@rodemorgen.nl

o.v.v. gratis 
digitaal abo PIB
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Iedere maand brengen we Post
in Beweging uit. Een paar hon-
derd postwerkers in heel Neder-
land hebben een gratis digitaal
abonnement. De papieren uit-
gave wordt vanwege de corona-
maatregelen nu op beperktere
schaal verspreid.

Post in Beweging steunt de post-
werkers door dik en dun in hun

strijd voor de arbeiders belan-
gen. En we weten dat veel colle-
ga’s ons een warm hart toedra-
gen. We willen alle postwerkers
en andere lezers vragen om ons
financieel te steunen. Je kunt
een steunbijdrage overmaken
op rekening:
NL54INGB0004428359 
van de Rode Morgen, onder ver-
melding ‘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:
pib@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

Prijsverhoging postzegel
cadeau voor aandeelhouders
In de onderhandelingen voor een nieuwe grote CAO blijkt PostNL
niet bereid een fatsoenlijke loonsverhoging te bieden, terwijl het
PostNL vooral door de toename in de online bestellingen voor de
wind gaat. De toegenomen winst wil de Groene Toren naast een
toegezegde bonus van 250 euro bij een volledige aanstelling -
naar rato van de omvang van het contract met een minimum van
75 euro - vooral reserveren voor de aandeelhouders.

Om die winst te vergroten verhoogt PostNL wederom de prijs van
de postzegel. Vanaf 1 januari 2021 stijgt de prijs van een postze-
gel naar 96 eurocent voor een brief tot 20 gram. Momenteel is dat
91 cent. De economische en financiële crisis is sinds maart 2020
versneld en verscherpt door de coronapandemie. Dit leidt tot mas-
saontslagen en loonsverlaging, waardoor de koopkracht voor ve-
len drastisch afneemt in 2020. Veel mensen hebben dus minder te
besteden.
Volgens het Centraal Plan Bureau stijgen de prijzen in Nederland
met zo’n 1,4 % in 2020. De prijsstijging van de postzegel bedraagt
5,5 procent (bovenop de stijging per 1 januari 2021). De prijs van
een postzegel was in 2009 44 cent. Als de prijs in 2021 96 cent
gaat bedragen, is dat een prijsstijging van 118 procent.



werken op vrije dagen tijdens
de SKNJ.

‘Samen staan we sterk’

Behalve de voorlichting over
mogelijke weigeringsgronden
die de BLG/FNV/DAN geeft, roe-
pen ze ook op om na te denken
over wat postwerkers moeten
doen als de directie haar drei-
gement waar zou willen maken.
Het belangrijkste is om de drei-
gende verplichting collectief aan
te vechten op basis van geza-
menlijke belangen.
De BLG heeft alvast een brief
gestuurd naar heer Spoelstra,
directeur PostNL Operations,
dd. 20 oktober. Een citaat: “Dat
de directie - ondanks de over-
name van Sandd en de enorme
impact van het corona-virus -

volhardt in haar tegen-beter-
weten-in-beleid van perma-
nente reorganisaties en bezui-
nigingen op personeel, vinden
wij sowieso onbegrijpelijk en
onverantwoord. Dat de directie
de hieruit voortvloeiende chaos
in het bedrijf wederom zou wil-
len afwentelen op de toch over-
belaste werknemers op de
werkvloer, vinden wij onrecht-
vaardig en onverantwoord.”
En: “Onze BLG laat u langs deze
weg dan ook nadrukkelijk we-
ten dat wij ons - als collectief
van werknemers bij PostNL -
niet gebonden achten door de
instemming van de OR c.q. de
afspraken tussen de directie
van PostNL en de OR inzake de
verplichting om met kerst extra
en/of op vrije dagen te wer-
ken.”

PostNL was een aantal jaren ge-
leden (middels goede betrek-
kingen in Den Haag) in staat
om de wettelijke verplichting
tot postbezorging op maandag
– en de collectie op zondag - af
te schaffen. De medische en
rouwpost werd overgeheveld
naar pakketbezorgers. Deze re-
organisatie en het invoeren - en
vervolgens weer afschaffen -
van piek- en daldagen, is ten
koste gegaan van de banen en
het sociale leven van postbo-
des, voorbereiders en collega’s
bij andere onderdelen van
PostNL.
Nu staat de drukke ‘SKNJ’-peri-
ode voor de deur en PostNL
heeft honderden vacatures uit-
gezet voor tijdelijk werk als
postbezorger tot en met eind

december. Daarnaast wordt de
huidige collega’s gevraagd of zij
in december extra zouden wil-
len werken.
Postbezorgers met hun mini-
mumlonen en parttime banen
voelen zich soms geroepen dit
te gaan doen, maar PostNL is er
niet gerust op dat zich genoeg
vrijwilligers aanmelden. De di-
rectie stelt dat zij het extra wer-
ken rondom de kerst, zoals op
de maandagen 21 en 28 de-
cember, voor iedereen zo nodig
verplicht wil stellen en dat dit in
overleg met de ondernemings-
raad zo is bepaald.

Het karretje van directie

PostNL spant hier de onderne-
mingsraad voor haar karretje,
terwijl die eigenlijk voor de be-
langen van de collega’s op moet
komen. Zoals de collega’s van
BLG/FNV/DAN terecht stellen,
binden afspraken over werktij-
den tussen directie en OR niet
de individuele werknemer. Het
arbeidscontract en de toepasse-
lijke CAO zijn bepalend. Een OR
is eigenlijk illegaal bezig als ze
tegen de arbeidsvoorwaarden
van een CAO ingaat. De CAO
biedt overigens de mogelijkheid
extra werk te weigeren “op re-
delijke gronden” en ook buiten
de CAO zijn er genoeg gronden
aan te voeren.
Post in Beweging ondersteunt
de strijdbare collega’s in Doe-
tinchem, Arnhem, Nijmegen in
hun verzet tegen het verplichte
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Iedere maand brengen we Post
in Beweging uit. Een paar hon-
derd postwerkers in heel Neder-
land hebben een gratis digitaal
abonnement. De papieren uit-
gave wordt vanwege de corona-
maatregelen nu op beperktere
schaal verspreid.

Post in Beweging steunt de post-
werkers door dik en dun in hun

strijd voor de arbeiders belan-
gen. En we weten dat veel colle-
ga’s ons een warm hart toedra-
gen. We willen alle postwerkers
en andere lezers vragen om ons
financieel te steunen. Je kunt
een steunbijdrage overmaken
op rekening:
NL54INGB0004428359 
van de Rode Morgen, onder ver-
melding ‘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:
pib@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

Prijsverhoging postzegel
cadeau voor aandeelhouders
In de onderhandelingen voor een nieuwe grote CAO blijkt PostNL
niet bereid een fatsoenlijke loonsverhoging te bieden, terwijl het
PostNL vooral door de toename in de online bestellingen voor de
wind gaat. De toegenomen winst wil de Groene Toren naast een
toegezegde bonus van 250 euro bij een volledige aanstelling -
naar rato van de omvang van het contract met een minimum van
75 euro - vooral reserveren voor de aandeelhouders.

Om die winst te vergroten verhoogt PostNL wederom de prijs van
de postzegel. Vanaf 1 januari 2021 stijgt de prijs van een postze-
gel naar 96 eurocent voor een brief tot 20 gram. Momenteel is dat
91 cent. De economische en financiële crisis is sinds maart 2020
versneld en verscherpt door de coronapandemie. Dit leidt tot mas-
saontslagen en loonsverlaging, waardoor de koopkracht voor ve-
len drastisch afneemt in 2020. Veel mensen hebben dus minder te
besteden.
Volgens het Centraal Plan Bureau stijgen de prijzen in Nederland
met zo’n 1,4 % in 2020. De prijsstijging van de postzegel bedraagt
5,5 procent (bovenop de stijging per 1 januari 2021). De prijs van
een postzegel was in 2009 44 cent. Als de prijs in 2021 96 cent
gaat bedragen, is dat een prijsstijging van 118 procent.
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Interview postbezorger

‘Eén CAO en 
minimumloon naar 14 euro’

Post in beweging vraagt een post-
bezorger naar zijn mening over de
eis van verhoging van het mini-
mumloon tot 14 euro per uur. Een
andere eis tijdens de onderhande-
lingen over de grote CAO PostNL
is de eis van één CAO PostNL,
waar dan ook de postbezorgers
en de zaterdagbestellers onder
vallen - die nu een aparte CAO
hebben.

Hoe kijk je aan tegen deze eis?

‘Dit is een goede eis. We willen als
postbezorger evenveel verdienen
als bijvoorbeeld een voorbereider.
Gelijk loon voor gelijk werk.
Daarom is deze eis voor de wer-

kers bij de post en de pakketten
een goede eis.’

En wat denk je over de eis van
verhoging van het minimumloon
tot 14 euro per uur?

‘Postbezorgers werken hard en
dat moet goed beloond worden.
Dat geldt ook voor mensen uit an-
dere sectoren, zoals schoonma-
kers, werkers in de thuiszorg en
supermarktpersoneel. De mini-
mumlonen zijn bovendien minder
hard gestegen dan de prijzen van
producten en diensten. De achter-
stand is te groot. Om die achter-
stand kleiner te maken, moet het
minimumloon omhoog.’

Lees dagelijks 
Rode Morgen nieuws

op www.rodemorgen.nl

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

Mail: 
pib@rodemorgen.nl

o.v.v. gratis 
digitaal abo PIB



India en Zuid-Afrika hebben een
voorstel ingediend bij de We-
reldhandelsorganisatie (WHO)
om voor vaccins, medicijnen en
beschermingsmiddelen tegen
het coronavirus de patentwetge-
ving voor langere tijd buiten
werking te stellen. Dat zou lan-
den de gelegenheid geven deze
zelf te produceren of te laten
produceren - zodat zij zo snel en
zo goedkoop mogelijk daarover
zouden kunnen beschikken. De
vraag is of de farmaceutische
concerns en hun regeringen
daaraan mee willen werken. Aan

het begin van de pandemie werd
een voorstel van Costa Rica van
tafel geveegd om wetenschap-
pers wereldwijd samen te laten
werken om zo snel mogelijk een
goed vaccin te produceren.

Winst en macht
belangrijker dan levens

De winst en de macht, die be-
schikking over belangrijke medi-
cijnen geeft, zijn voor de inter-
nationale concerns en imperia-
listische landen belangrijker dan
de levens en gezondheid van
honderden miljoenen mensen.
Nu wordt wereldwijd op meer
dan 200 plaatsen in onderlinge
concurrentie onderzoek naar
een vaccin gedaan - in de hoop
anderen te kunnen aftroeven en
gigantische winsten te maken -
mede dankzij veel belastinggeld. Post- en pakketwerkers bij PostNL

zitten vanaf 1 april 2020 al zeven
maanden zonder nieuwe grote
CAO PostNL. De onderhandelaars
voor de grote CAO van FNV, BVPP
en de CNV eisen een loonsverho-
ging van vijf procent, zij willen
ook ‘toewerken naar een hoger
uurloon’ in de lagere loonschalen.
Voor het FNV moet dat 14 euro
per uur worden.
Een andere eis is één CAO
PostNL, waar ook de postbezor-
gers en de zaterdagbestellers, die
nu een aparte CAO hebben en
CAO-loze BV’s onder vallen. Ze
eisen verder het terugdringen van
flexibele arbeid en willen vaste
contracten.
PostNL doet tijdens de onderhan-

delingen op 13 oktober een reëel
netto loonbod. Wat dat loonbod
dan wel is blijft in nevelen gehuld.
Zowel PostNL als de vakbondson-
derhandelaars doen hierover
geen mededeling.

Failliet

PostNL beweert tijdens de onder-
handelingen over de grote CAO
door de looneis van vijf procent
failliet te gaan. Ze zijn dus blijk-
baar niet bereid de eis van vijf
procent meer loon in te willigen.
Anderzijds maakt de Nederlandse
post -en pakkettenmonopolist be-
kend dat ze de winstverwachting
voor 2020 voor de tweede
keer naar boven bijstelt. In

Vakbondsmacht ontplooien
voor vijf procent meer loon

post- en pakketwerkers
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Post iinn  bbeewweeggiinngg
26-10-2020 - Uitgave Rode Morgen Amsterdam

steun
prijs

€ 0,20

Vervolg
op

blz. 2

Rode Morgen
afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148
Amsterdam
Telefoon: 

020-7855911

Kapitalisme
ondermijnt

corona-
bestrijding

Kom naar de
vergadering 

Post in Beweging
donderdag

12 november
2020

18.30 uur
Rode Morgen

Hembrugstraat  148
Amsterdam


