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Nieuwsbrief CAO Postbezorgers 

 

De afgelopen weken hebben de gezamenlijke vakbonden (Bond van Post Personeel, CNV en FNV) 

overleg gevoerd met PostNL voor een nieuwe cao Postbezorgers. Zoals jullie ongetwijfeld weten 

loopt de huidige cao af op 1 oktober 2019. 

Inleiding 

Tijdens ons overleg met PostNL over een nieuwe cao kunnen we niet voorbijgaan aan de mogelijke 

overname van Sandd door PostNL, in het kader van de consolidatie. Op 5 september jl. heeft de 

Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen vergunning verleend om de netwerken van PostNL en 

Sandd samen te voegen. PostNL heeft vervolgens direct toestemming aan de staatssecretaris 

gevraagd om deze samenvoeging wel toe te staan. De staatssecretaris zal hier binnen drie maanden 

een besluit over moeten nemen. Deze situatie hebben wij meegenomen in het cao overleg. 

CAO en (mogelijke) samenvoeging PostNL en Sandd 

Binnen drie maanden weten we dus waar we aan toe zijn: wel/geen samenvoeging van PostNL en 

Sandd. In dit kader leek het ons niet wenselijk om nu een cao af te spreken met een langere looptijd, 

terwijl je weet dat de markt binnenkort kan veranderen. Bij een samenvoeging is er geen sprake 

meer van de heftige concurrentie op arbeidsvoorwaarden waar de postbezorgers van PostNL en 

Sandd al jaren mee te maken hebben. Wat de vakbonden betreft is het daarom beter om begin 2020 

met elkaar de cao-onderhandelingen te voeren voor een cao met een langere looptijd in plaats van 

nu. Er ontstaat namelijk een ander “speelveld” wanneer er sprake is van een samenvoeging tussen 

PostNL en Sandd. Wat ons betreft ligt de weg dan open naar betere arbeidsvoorwaarden. 

Verkorte cao van 1 oktober 2019 tot 1 februari 2020 

Met een mogelijk samenvoeging in het achterhoofd hebben wij met PostNL gesproken over een cao 

met een looptijd van vier maanden van 1 oktober 2019 tot 1 februari 2020. De insteek van de 

bonden daarbij is om voor deze periode alleen een afspraak te maken over salaris en ons de 

komende periode te verdiepen in belangrijke onderwerpen, die jullie eerder bij ons aangegeven 

hebben. Vervolgens gaan we kijken over welke van deze onderwerpen we afspraken kunnen maken 

in de nieuwe cao die dan in gaat op 1 februari 2020. Uiteraard zal het dan ook gaan over 

loonafspraken die gelden voor de nieuwe cao per 1 februari 2020. 

Resultaat cao-overleg 

Voor een korte looptijd van de cao die alleen over loon gaat, kwam PostNL tot het volgende 

(uiterste) bod: Bij de salarisbetaling van november 2019 wordt een eenmalige bruto uitkering van 

1% van de betaalde maandsalarissen over de periode november 2018 tot en met oktober 2019 

(maximaal 12 maanden) uitbetaald aan de postbezorgers die op dat moment in dienst zijn. 

Wij als vakbonden hebben aangegeven dat wij een structurele verhoging van het salaris willen van 

1% per 1 oktober 2019.   

Wij vakbonden en PostNL zijn het dus niet eens met elkaar. De vakbonden willen een structurele 

verhoging en de werkgever een eenmalig uitkering. 
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Hoe nu verder? 

De vakorganisaties gaan nu, ieder afzonderlijk, hun kaderleden raadplegen wat zij van het bod van 

PostNL vinden. Op basis van de bevindingen van onze kaderleden bepalen we onze verdere koers 

met betrekking tot de cao-onderhandelingen. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Uiteindelijk zullen we een uitkomst altijd ter stemming aan onze leden voorleggen. 

Tijdlijn 

In de week van 23 september bespreken de bonden afzonderlijk de stand van zaken m.b.t. het cao-

overleg. In de week van 30 september informeren we onze leden daar verder over. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Joost Bol    Anselma Zwaagstra   Ger Deleij 

bestuurder BVPP   bestuurder CNV   bestuurder FNV 


