
In het persbericht van 1 maart
2021 maakte PostNL een ‘uit-
zonderlijke resultaatontwikke-
ling’ over 2020 bekend, te we-
ten 245 miljoen euro - met
daaraan gekoppeld een divi-
dendvoorstel van 0,28 euro per
aandeel. De CEO van PostNL
kondigde ook een versnelling
van de digitale transformatie
aan ‘ter versterking van de con-
currentiepositie en ondersteu-
ning van resultaatontwikkeling
en waardecreatie’. Aan deze

transformatie wordt
circa 80 miljoen euro
besteed in de periode
2021 – 2024. Het
doel is een hoger be-
drijfsresultaat in 2024
van 275 tot 295 mil-
joen euro. En om in
2021 en 2022 een di-
vidend van minimaal
0,29 euro uit te ke-
ren.

Tandje bijzetten in
2021 om meer winst uit

postwerkers te persen

De capaciteit bij Pakketten
wordt verder uitgebreid en bij
Mail ‘komt er zoals gepland in
2021 meer vaart in de uitvoe-
ring van de kostenbesparings-
projecten ter compensatie van
de volumedaling’. In de woorden
van de CEO: “De uitvoering van
onze strategie versnelt de waar-
decreatie en vertaalt zich
naar een aantrekkelijk to-
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Geen vergadering
in april

Post in Beweging
Vanwege corona zal er in april geen ver-
gadering van Post in beweging worden
gehouden. We krijgen wel graag infor-
matie over wat erbij de post en pakketten
speelt, dat kan telefonisch of per mail:
020 - 7855911 of pib@rodemorgen.nl

Solidariteit met de 
strijdende collega’s bij FedEx-TNT 

in Piacenza en Prato in Italië!
Politieagenten doorzochten op 10
maart de huizen van 21 FedEx-
TNT-medewerkers en SI Cobas-
organisatoren. Ze namen kleding,
mobiele telefoons en andere za-
ken in beslag. Sinds twee weken
houden arbeiders een wake bij de
vestigingen van FedEx-TNT in Pia-
cenza en Prato (Italië). Dezelfde
ochtend werd bekend dat in Prato
en Firenze de oproerpolitie sta-
kende Texprint-arbeiders heeft
aangevallen. Zij staan al
bijna 60 dagen voor de
poorten van Texprint.

De arbeiders van Piacenza
zijn het doelwit van de re-
pressie vanwege belang-
rijke initiatieven die ze ge-
nomen hebben, met name
de grote demonstratie aan
de poorten van Amazon op
8 maart. Het staatsappa-
raat wil de vooruitstre-
vende spits van deze be-

weging treffen, die de bazen het
leven zuur maakt. De collega’s ei-
sen vrijlating van de vakbondslei-
ders die onder huisarrest zijn ge-
plaatst. De vakbondsleden zeggen
ook: De huidige aanval is niet al-
leen gericht tegen SI Cobas en de
actieleiders van Piacenza: het is
een duidelijk signaal naar de mil-
joenen arbeiders op wie ze de kos-
ten van de pandemiecrisis willen
afwentelen!

Vakbondsleden van de basisvakbond 
SI Cobas eisen de vrijlating van de 
twee collega’s die onder huisarrest 

zijn geplaatst (foto: SI Cobas)



Digitale trackers op 250.000
rolcontainers

In het PostNL sorteercentrum in
Zaltbommel is een start gemaakt
met het plaatsen van beacons op

250.000 rolcontainers. Met deze
digitale trackers kunnen in de toe-
komst de verplaatsingen van alle
rolcontainers worden gevolgd.
Ook dit project maakt onderdeel
uit van de grote digitale transfor-
matie die PostNL wil doorvoeren.

taal rendement voor aandeel-
houders”.

‘Een aantrekkelijk
totaal rendement’

Het is niet dat Herna Verhagen
er geheimzinnig over doet,

waarom er in de kostenbespa-
ringsprojecten in 2021 een
tandje bij wordt gezet. Na tien
jaar voortdurende reorganisa-
ties, waarmee PostNL zich tot
een kampioen kleine flexibele
minimumloon baantjes ont-
popte, wil de directie alleen
maar nog meer winst uit de
postwerkers persen.
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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

PostNL heeft een sinds vorig jaar
een ‘Dag van de pakketbezorger’
in het leven geroepen in Neder-
land én België. Dit jaar moest
woensdag 10 maart de dag zijn
om pakketbezorgers in het zonne-
tje te zetten, ‘om ze te bedanken
voor hun enorme inzet’. Consu-
menten, zakelijke ontvangers en
webshops in Nederland en België
worden opgeroepen om een foto
of video te maken van een bijzon-
der moment met hun pakketbe-
zorger: ‘Lees bijvoorbeeld een ge-
dicht voor, bak een taart, of breng
op een andere manier een ode
aan je bezorger’. Als je dat zon-

nige momentje deelt met PostNL,
maak je kans op een cadeaubon
van 100 euro, voor jezelf én voor
de betreffende pakketbezorger.

Winst overtreft 
alle verwachtingen –
pakketbezorgers afgeknepen

Slechts 25 procent van alle men-
sen die PostNL-pakketjes bezor-
gen is in dienst bij het postbedrijf.
De rest werkt voor onderaanne-
mers. In een reactie op de be-
kendmaking van de enorme
winstgroei over 2020 door PostNL
liet de Belangenvereniging voor

Pakketbezorgers 
in het zonnetje gezet

Vervolg
robotisering en digitalisering

Corona - loonsteun als verdienmodel
Grote winkelketens zoals Blokker en de Wibra vangen miljoenen aan
coronasteun. Op dit moment via de NOW 85% van de loonkosten
van de uren die de collega’s niet kunnen werken. Intussen laten de
concerns aan de collega’s weten dat zij, als de winkels weer open
gaan, de niet-gewerkte uren zullen moeten inhalen. Hierbij verwij-
zen ze naar een CAO-artikel dat bedrijven de mogelijkheid geeft ie-
mand de ene week meer, de andere week minder in te roosteren -
als zij of hij maar gemiddeld zijn contracturen haalt.

Door de overheid gecompenseerde uren toch laten werken,
dat ruikt naar fraude

Maar het kan gekker en asocialer. Er zijn ook winkelbedrijven die, on-
danks de NOW-subsidie, collega’s ontslaan en daarbij de uren af-
trekken die zij in verband met de coronasluiting niet hebben kunnen
werken. Deze mensen hebben altijd al voor een laag loon gewerkt
en komen nu helemaal financieel zwaar in de problemen.



Pakketdistributie weten dat pak-
ketbezorgers maanden lang zes
dagen per week werken en vele
overuren maken. Juist in de druk-
ste periode heeft PostNL de tarie-
ven voor alle klanten met 0,25
euro verhoogd en de tarieven voor
de onderaannemers per bezorging
verlaagd. De chauffeurs die voor
deze onderaannemers werken

vallen onder de Beroepsgoederen-
CAO. 

Slim bedacht van PostNL, waarde-
ring en dankbaarheid voor het
harde werken van de postwerkers
uitbesteden en dat op een koopje!
Pakketbezorgers zijn uiteraard
meer gediend met een hoger in-
komen.
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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

Vervolg - acties CAO beroepsgoederenvervoer

Om tot een nieuwe voorzitter van
de FNV te komen waren twee
kandidaten aan de leden voorge-
steld. Ongeveer 13% van de
FNV-leden bracht haar of zijn
stem uit en daarvan 52,2% op
Tuur Elzinga. Kitty Jong kreeg
enige procenten minder - een
paar procent van de kiezers
stemde blanco. Elzinga en Jong
waren allebei vicevoorzitter on-
der de aftredende Han Busker en
staan allebei achter het polder-
beleid van de FNV-top. In haar
campagne probeerde Jong zich
te onderscheiden door voor meer
actie te pleiten.

Tot blanco stemmen was opge-
roepen door een aantal leden,
om zo te protesteren tegen het
zeer ondemocratische besluit van
het bestuur om andere kandida-
ten dan deze twee niet tot de
verkiezing toe te laten.

Remedie nodig voor
polderbeleid FNV-top

Busker geeft in een afscheidsin-
terview hoog op over het polder-
model en de invloed die de FNV
momenteel zou hebben, doordat
zij zeer regelmatig met ministers
en VNO-bonzen aan tafel zit. Het
pensioenakkoord, waarover
vooral door Elzinga is onderhan-
deld, noemt hij als grote presta-
tie. Dat de leden nu met een on-
zeker casinopensioen worden af-
gescheept - een uitkering afhan-
kelijk van beleggingen en beurs-
koersen - en dat de AOW-leeftijd
steeds verder wordt verhoogd,
dat wordt onder tafel geveegd.

Vakbondsmacht moet van on-
derop door de leden worden ge-
organiseerd en ontplooid. Dat is
de beste remedie voor het gepol-
der in de top.

Nieuwe voorzitter FNV



Er vallen veel deelsectoren onder
de CAO Beroepsgoederenvervoer.
Post en Pakketten is er één van.
De bazen in de Transport en Lo-
gistiek hebben het ultimatum van
de vakbond laten verlopen.
De FNV roept nu op tot actie –
‘zoek contact met elkaar, infor-
meer elkaar en maak samen een
vuist. Alleen samen dwingen we
een goede CAO af! Een CAO met:
Een fatsoenlijk loon, goede ar-
beidsomstandigheden en de mo-
gelijkheid om eerder te stoppen
met werken.’

De collega chauffeurs van UPS
legden op 15 maart het werk neer.
Ze doen dat om hun eisen kracht
bij te zetten voor een nieuwe CAO

Beroepsgoederenvervoer. Vanuit
Heerenveen, Apeldoorn en Am-
sterdam verzamelden de chauf-
feurs zich bij het Utrechtse UPS-
distributiecentrum. Jacqueline
Lohle, bestuurder FNV Transport &
Logistiek: “Al twee jaar werken de
chauffeurs zich een slag in de
rondte zonder loonsverhoging.
Dat zijn ze zat. Ze willen een fat-
soenlijke CAO.”
De FNV wil dat de nieuwe CAO een
jaar geldig is - van 1 januari tot en
met 31 december 2021 - en met
een loonsverhoging van 3,5 pro-
cent per 1 januari 2021. De laag-
ste loonschalen moeten bovendien
binnen drie jaar stapsgewijs wor-
den verhoogd naar minimaal 14
euro bruto per uur.

4 5

Nooit genoeg winst
Farmaconcern Pfizer verdient goud aan alle vaccins die het nu kan
verkopen - en ook nog eens tegen een fikse prijs. In een tweet van
een Belgische staatsecretaris lekte uit: € 12,- per prik.

De werkers in de fabrieken waar de vaccins gemaakt worden lopen op
hun tenen, nieuwe werkers werden aangetrokken om de productie
zoveel mogelijk op te voeren. Zo ook in de Belgische plaats Puurs,
onder Antwerpen.
Maar dan krijgen de collega’s daar te horen dat een groot deel van de
productie zal worden overgeplaatst naar Boekarest in Roemenië. Daar
zijn de arbeiders goedkoper. Dus na keihard werken dreigen veel Bel-
gische collega’s hun baan te verliezen. Want een monopoliekapitalist
maakt nooit genoeg winst.

De komende jaren wil PostNL
meer en slimmer gebruik maken
van data, digitalisering en roboti-
sering om de resultaten en het
rendement voor de aandeelhou-
ders op te krikken.

Slimme pakketautomaat

Op de zogeheten ‘dag van de pak-
ketbezorger’, onthult PostNL een

gloednieuwe, slimme pak-
ketautomaat in de Jumbo
Foodmarkt Leidsche Rijn in
Utrecht. Deze is in staat
om volledig gerobotiseerd
pakketten uit te geven en
aan te nemen. Bijkomend
voordeel is dat deze
nieuwe automaat met een
capaciteit van 200 pakket-

ten, vier keer zo groot is als de re-
guliere pakketautomaten.

De pakketautomaat in Utrecht
wordt een half jaar getest. Daarna
is het de bedoeling dat deze
nieuwe generatie slimme pakket-
automaten vanaf eind 2021
bij steeds meer PostNL-pun-
ten door het hele land te
vinden zijn.
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Er vallen veel deelsectoren onder
de CAO Beroepsgoederenvervoer.
Post en Pakketten is er één van.
De bazen in de Transport en Lo-
gistiek hebben het ultimatum van
de vakbond laten verlopen.
De FNV roept nu op tot actie –
‘zoek contact met elkaar, infor-
meer elkaar en maak samen een
vuist. Alleen samen dwingen we
een goede CAO af! Een CAO met:
Een fatsoenlijk loon, goede ar-
beidsomstandigheden en de mo-
gelijkheid om eerder te stoppen
met werken.’

De collega chauffeurs van UPS
legden op 15 maart het werk neer.
Ze doen dat om hun eisen kracht
bij te zetten voor een nieuwe CAO

Beroepsgoederenvervoer. Vanuit
Heerenveen, Apeldoorn en Am-
sterdam verzamelden de chauf-
feurs zich bij het Utrechtse UPS-
distributiecentrum. Jacqueline
Lohle, bestuurder FNV Transport &
Logistiek: “Al twee jaar werken de
chauffeurs zich een slag in de
rondte zonder loonsverhoging.
Dat zijn ze zat. Ze willen een fat-
soenlijke CAO.”
De FNV wil dat de nieuwe CAO een
jaar geldig is - van 1 januari tot en
met 31 december 2021 - en met
een loonsverhoging van 3,5 pro-
cent per 1 januari 2021. De laag-
ste loonschalen moeten bovendien
binnen drie jaar stapsgewijs wor-
den verhoogd naar minimaal 14
euro bruto per uur.

4 5

Nooit genoeg winst
Farmaconcern Pfizer verdient goud aan alle vaccins die het nu kan
verkopen - en ook nog eens tegen een fikse prijs. In een tweet van
een Belgische staatsecretaris lekte uit: € 12,- per prik.

De werkers in de fabrieken waar de vaccins gemaakt worden lopen op
hun tenen, nieuwe werkers werden aangetrokken om de productie
zoveel mogelijk op te voeren. Zo ook in de Belgische plaats Puurs,
onder Antwerpen.
Maar dan krijgen de collega’s daar te horen dat een groot deel van de
productie zal worden overgeplaatst naar Boekarest in Roemenië. Daar
zijn de arbeiders goedkoper. Dus na keihard werken dreigen veel Bel-
gische collega’s hun baan te verliezen. Want een monopoliekapitalist
maakt nooit genoeg winst.

De komende jaren wil PostNL
meer en slimmer gebruik maken
van data, digitalisering en roboti-
sering om de resultaten en het
rendement voor de aandeelhou-
ders op te krikken.

Slimme pakketautomaat

Op de zogeheten ‘dag van de pak-
ketbezorger’, onthult PostNL een

gloednieuwe, slimme pak-
ketautomaat in de Jumbo
Foodmarkt Leidsche Rijn in
Utrecht. Deze is in staat
om volledig gerobotiseerd
pakketten uit te geven en
aan te nemen. Bijkomend
voordeel is dat deze
nieuwe automaat met een
capaciteit van 200 pakket-

ten, vier keer zo groot is als de re-
guliere pakketautomaten.

De pakketautomaat in Utrecht
wordt een half jaar getest. Daarna
is het de bedoeling dat deze
nieuwe generatie slimme pakket-
automaten vanaf eind 2021
bij steeds meer PostNL-pun-
ten door het hele land te
vinden zijn.
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Pakketdistributie weten dat pak-
ketbezorgers maanden lang zes
dagen per week werken en vele
overuren maken. Juist in de druk-
ste periode heeft PostNL de tarie-
ven voor alle klanten met 0,25
euro verhoogd en de tarieven voor
de onderaannemers per bezorging
verlaagd. De chauffeurs die voor
deze onderaannemers werken

vallen onder de Beroepsgoederen-
CAO. 

Slim bedacht van PostNL, waarde-
ring en dankbaarheid voor het
harde werken van de postwerkers
uitbesteden en dat op een koopje!
Pakketbezorgers zijn uiteraard
meer gediend met een hoger in-
komen.
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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

Vervolg - acties CAO beroepsgoederenvervoer

Om tot een nieuwe voorzitter van
de FNV te komen waren twee
kandidaten aan de leden voorge-
steld. Ongeveer 13% van de
FNV-leden bracht haar of zijn
stem uit en daarvan 52,2% op
Tuur Elzinga. Kitty Jong kreeg
enige procenten minder - een
paar procent van de kiezers
stemde blanco. Elzinga en Jong
waren allebei vicevoorzitter on-
der de aftredende Han Busker en
staan allebei achter het polder-
beleid van de FNV-top. In haar
campagne probeerde Jong zich
te onderscheiden door voor meer
actie te pleiten.

Tot blanco stemmen was opge-
roepen door een aantal leden,
om zo te protesteren tegen het
zeer ondemocratische besluit van
het bestuur om andere kandida-
ten dan deze twee niet tot de
verkiezing toe te laten.

Remedie nodig voor
polderbeleid FNV-top

Busker geeft in een afscheidsin-
terview hoog op over het polder-
model en de invloed die de FNV
momenteel zou hebben, doordat
zij zeer regelmatig met ministers
en VNO-bonzen aan tafel zit. Het
pensioenakkoord, waarover
vooral door Elzinga is onderhan-
deld, noemt hij als grote presta-
tie. Dat de leden nu met een on-
zeker casinopensioen worden af-
gescheept - een uitkering afhan-
kelijk van beleggingen en beurs-
koersen - en dat de AOW-leeftijd
steeds verder wordt verhoogd,
dat wordt onder tafel geveegd.

Vakbondsmacht moet van on-
derop door de leden worden ge-
organiseerd en ontplooid. Dat is
de beste remedie voor het gepol-
der in de top.

Nieuwe voorzitter FNV



Digitale trackers op 250.000
rolcontainers

In het PostNL sorteercentrum in
Zaltbommel is een start gemaakt
met het plaatsen van beacons op

250.000 rolcontainers. Met deze
digitale trackers kunnen in de toe-
komst de verplaatsingen van alle
rolcontainers worden gevolgd.
Ook dit project maakt onderdeel
uit van de grote digitale transfor-
matie die PostNL wil doorvoeren.

taal rendement voor aandeel-
houders”.

‘Een aantrekkelijk
totaal rendement’

Het is niet dat Herna Verhagen
er geheimzinnig over doet,

waarom er in de kostenbespa-
ringsprojecten in 2021 een
tandje bij wordt gezet. Na tien
jaar voortdurende reorganisa-
ties, waarmee PostNL zich tot
een kampioen kleine flexibele
minimumloon baantjes ont-
popte, wil de directie alleen
maar nog meer winst uit de
postwerkers persen.
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PostNL heeft een sinds vorig jaar
een ‘Dag van de pakketbezorger’
in het leven geroepen in Neder-
land én België. Dit jaar moest
woensdag 10 maart de dag zijn
om pakketbezorgers in het zonne-
tje te zetten, ‘om ze te bedanken
voor hun enorme inzet’. Consu-
menten, zakelijke ontvangers en
webshops in Nederland en België
worden opgeroepen om een foto
of video te maken van een bijzon-
der moment met hun pakketbe-
zorger: ‘Lees bijvoorbeeld een ge-
dicht voor, bak een taart, of breng
op een andere manier een ode
aan je bezorger’. Als je dat zon-

nige momentje deelt met PostNL,
maak je kans op een cadeaubon
van 100 euro, voor jezelf én voor
de betreffende pakketbezorger.

Winst overtreft 
alle verwachtingen –
pakketbezorgers afgeknepen

Slechts 25 procent van alle men-
sen die PostNL-pakketjes bezor-
gen is in dienst bij het postbedrijf.
De rest werkt voor onderaanne-
mers. In een reactie op de be-
kendmaking van de enorme
winstgroei over 2020 door PostNL
liet de Belangenvereniging voor

Pakketbezorgers 
in het zonnetje gezet

Vervolg
robotisering en digitalisering

Corona - loonsteun als verdienmodel
Grote winkelketens zoals Blokker en de Wibra vangen miljoenen aan
coronasteun. Op dit moment via de NOW 85% van de loonkosten
van de uren die de collega’s niet kunnen werken. Intussen laten de
concerns aan de collega’s weten dat zij, als de winkels weer open
gaan, de niet-gewerkte uren zullen moeten inhalen. Hierbij verwij-
zen ze naar een CAO-artikel dat bedrijven de mogelijkheid geeft ie-
mand de ene week meer, de andere week minder in te roosteren -
als zij of hij maar gemiddeld zijn contracturen haalt.

Door de overheid gecompenseerde uren toch laten werken,
dat ruikt naar fraude

Maar het kan gekker en asocialer. Er zijn ook winkelbedrijven die, on-
danks de NOW-subsidie, collega’s ontslaan en daarbij de uren af-
trekken die zij in verband met de coronasluiting niet hebben kunnen
werken. Deze mensen hebben altijd al voor een laag loon gewerkt
en komen nu helemaal financieel zwaar in de problemen.



In het persbericht van 1 maart
2021 maakte PostNL een ‘uit-
zonderlijke resultaatontwikke-
ling’ over 2020 bekend, te we-
ten 245 miljoen euro - met
daaraan gekoppeld een divi-
dendvoorstel van 0,28 euro per
aandeel. De CEO van PostNL
kondigde ook een versnelling
van de digitale transformatie
aan ‘ter versterking van de con-
currentiepositie en ondersteu-
ning van resultaatontwikkeling
en waardecreatie’. Aan deze

transformatie wordt
circa 80 miljoen euro
besteed in de periode
2021 – 2024. Het
doel is een hoger be-
drijfsresultaat in 2024
van 275 tot 295 mil-
joen euro. En om in
2021 en 2022 een di-
vidend van minimaal
0,29 euro uit te ke-
ren.

Tandje bijzetten in
2021 om meer winst uit

postwerkers te persen

De capaciteit bij Pakketten
wordt verder uitgebreid en bij
Mail ‘komt er zoals gepland in
2021 meer vaart in de uitvoe-
ring van de kostenbesparings-
projecten ter compensatie van
de volumedaling’. In de woorden
van de CEO: “De uitvoering van
onze strategie versnelt de waar-
decreatie en vertaalt zich
naar een aantrekkelijk to-

Strategie
PostNL

2021 - 2024

- alles voor
de winst -
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Geen vergadering
in april

Post in Beweging
Vanwege corona zal er in april geen ver-
gadering van Post in beweging worden
gehouden. We krijgen wel graag infor-
matie over wat erbij de post en pakketten
speelt, dat kan telefonisch of per mail:
020 - 7855911 of pib@rodemorgen.nl

Solidariteit met de 
strijdende collega’s bij FedEx-TNT 

in Piacenza en Prato in Italië!
Politieagenten doorzochten op 10
maart de huizen van 21 FedEx-
TNT-medewerkers en SI Cobas-
organisatoren. Ze namen kleding,
mobiele telefoons en andere za-
ken in beslag. Sinds twee weken
houden arbeiders een wake bij de
vestigingen van FedEx-TNT in Pia-
cenza en Prato (Italië). Dezelfde
ochtend werd bekend dat in Prato
en Firenze de oproerpolitie sta-
kende Texprint-arbeiders heeft
aangevallen. Zij staan al
bijna 60 dagen voor de
poorten van Texprint.

De arbeiders van Piacenza
zijn het doelwit van de re-
pressie vanwege belang-
rijke initiatieven die ze ge-
nomen hebben, met name
de grote demonstratie aan
de poorten van Amazon op
8 maart. Het staatsappa-
raat wil de vooruitstre-
vende spits van deze be-

weging treffen, die de bazen het
leven zuur maakt. De collega’s ei-
sen vrijlating van de vakbondslei-
ders die onder huisarrest zijn ge-
plaatst. De vakbondsleden zeggen
ook: De huidige aanval is niet al-
leen gericht tegen SI Cobas en de
actieleiders van Piacenza: het is
een duidelijk signaal naar de mil-
joenen arbeiders op wie ze de kos-
ten van de pandemiecrisis willen
afwentelen!

Vakbondsleden van de basisvakbond 
SI Cobas eisen de vrijlating van de 
twee collega’s die onder huisarrest 

zijn geplaatst (foto: SI Cobas)


