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De cao Postkantoren loopt weliswaar nog tot 1 januari 2012. Toch hebben de vakbonden en 
Postkantoren het initiatief genomen om nu al met elkaar in overleg te treden over het verlengen 
van de cao en het Sociaal Plan. Aanleiding is het besluit om langer door te gaan met Postkantoren 
B.V. dan eerder was aangekondigd. Bij deze dan ook de inzet van de vakorganisaties die tot stand 
is gekomen in overleg met onze kaderleden. Maar eerst het volgende….. 
 
Er was eens….Postkantoren. 
Vanaf het begin van de geregelde postdiensten was het woonhuis van de postmeester de plaats waar de 
post werd afgeleverd. Daar kon de post ook worden afgehaald, want de postbesteller kwam pas later. Hij 
klopte aan bij een luikje (loket) in de muur, en stond dus buiten terwijl hij werd geholpen. Dit was de 
oorsprong van het Postkantoor. De wet bepaalde, dat elk dorp of stad een postkantoor moest krijgen. 
Honderd jaar na de invoering van de Postwet telde Nederland wel  2000 postkantoren. Alle mensen in 
dorpen en steden wisten Postkantoren te vinden. Postkantoren was een vertrouwd beeld in elke dorp of 
stad van het land.  

Veel jaren gingen voorbij en tijden veranderden. Zo hadden de oprichters van Postkantoren beiden een 
andere naam gekregen; TNT Post en ING. Op een dag hadden de oprichters besloten dat Postkantoren 
BV overbodig was. Ze vonden het beter dat alle postkantoren zouden sluiten en daarmee kregen bijna alle 
medewerkers van Postkantoren, zo’n 2300 in getal, te horen dat er voor hen geen werk meer was. Voor 
velen was dit een heel verdrietige dag. Je moet weten dat vrijwel alle medewerkers vaak al tientallen jaren 
bij Postkantoren BV werkten. Daarmee waren de werkzaamheden voor Postkantoren BV een onderdeel 
geworden van hun leven, een onderdeel van hun identiteit. Een deel van de medewerkers ging verhuizen; 
de PAB’ers  namen hun intrek in het grote ING-huis. Postkantoren maakte in overleg met de oprichters, 
samen met de vakorganisaties een sociaal plan, zodat de andere medewerkers niet met lege handen 
zouden vertrekken. Er kwamen mobiliteitscoaches die de medewerkers hielpen naar ander werk te 
zoeken. Langzamerhand verdwenen de “echte” Postkantoren uit het straatbeeld. Ondertussen hadden de 
oprichters gelukkig nog wel een heleboel klanten. Er werden dan ook snel  ING vestigingen verbouwd en 
kwamen er vestigingen bij, zodat beiden haar diensten kon blijven verlenen. TNT bouwde het eigen 
netwerk ondertussen ook flink uit, en verleende met haar eigen postagentschappen, die ondertussen ook 
weer Postkantoor werden genoemd, ook haar diensten. Natuurlijk werkten ook daar weer mensen, maar 
niet meer de medewerkers van Postkantoren BV. Een deel van de  mensen van Postkantoren BV vond 
gelukkig ander werk, en gingen vol goede moed aan de slag. Een ander deel van de mensen deed zijn 
best, maar ging het tot nog toe helaas minder voor de wind… 

Het bovenstaande leest natuurlijk als een sprookje. Er is alleen een groot verschil. Sprookjes zijn 
verzinsels. In sprookjes gebeuren dingen die ‘niet kunnen’. Sprookjes zijn leuk om naar te luisteren, juist 
omdat je weet dat het niet echt is. En dat is nu net het grote verschil. Dit verhaal is waar.  
 
Sprookjes zijn er echter niet voor niets en ook dit verhaal schrijven we niet om de vervelende 
herinneringen naar boven te halen.  

We schrijven dit om te laten merken dat we oprecht begrip hebben voor de situatie en dat we ons juist ook 
nu betrokken voelen bij de medewerkers van Postkantoren! Wij blijven ons (in goede én slechte tijden) 
voor jullie inzetten. 



Vandaar terug naar het hier en nu..: 

Looptijd van de cao en loonsverhoging 
De huidige CAO Postkantoren kent een looptijd tot 1 januari 2012. BVPP, Abvakabo FNV en CNV 
Publieke Zaak stellen voor de nieuwe cao een looptijd toe te kennen van twee jaar. Einddatum van de cao 
is dan 1 januari 2014. Het loon dienst structureel flink te worden verhoogd (de maximale loonruimte is 
binnen de vakcentrales vastgesteld op 3%). Nu ING weer goede cijfers neerzet, en TNT Post in het eerste 
kwartaal van 2011 –ondanks het grote volumeverlies- haar aandeelhouders tevreden kan stellen met 
mooie financiële resultaten, zal er voor de medewerkers van Postkantoren BV absoluut iets goeds in het 
vat moeten zitten. 
 
Resultaatafhankelijke beloning; overgang naar structurele looncomponent 
De Resultaatafhankelijke beloning, welke is vastgelegd in bijlage 2 bij de cao dient wat ons betreft te 
worden overgezet naar een structurele looncomponent. Voorstel is de beloning te fixeren op een jaarlijkse 
uitkering van 3% van de in het desbetreffende jaar betaalde maandsalarissen. Reden hiervoor is dat het 
naar ons inzien niet meer mogelijk zal zijn om voor de komende jaren goede doelstellingen te formuleren. 

Indexatie woon-werkvergoeding 
Bonden stellen voor de woon-werkvergoeding, zoals vastgelegd in artikel 104 van de cao te indexeren.  

Afspraak toekomstige indexatie pensioenen 
Vakorganisaties willen een goede afspraak maken over het toekomstbestendig houden van de 
pensioenregeling. Daarbij dient met name aandacht te zijn voor het zekerstellen van toekomstige 
indexatie. 
 
Cao teksten 
Bonden stellen voor de huidige cao-teksten nog eens goed door te lopen, en de niet meer van toepassing 
zijnde teksten te schrappen of te wijzigen. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld artikel 102 van de huidige 
cao waarin is aangegeven dat Postkantoren medio 2012 wordt opgeheven. 

Verlengen van het Sociaal Plan 
De vakbonden stellen voor het Sociaal Plan te verlengen, zodat ook de medewerkers die langer in dienst 
zullen blijven dan eerder was voorzien, een gelijkwaardige regeling krijgen als in het huidige Sociaal Plan. 
 
Tenslotte 
Bonden behouden zich het recht voor tijdens het overleg nadere onderhandelingspunten toe te voegen of 
onderhandelingspunten te laten vervallen.  

Reageren 
Mocht je willen reageren op deze inzet, dan is je reactie van harte welkom via: 
a.victoria@cnvpubliekezaak.nl 

Ik verzoek u tevens uw emailadres door te geven, indien u deze brief per post toegestuurd krijgt, zodat wij 
u nog sneller van dienst kunnen zijn, ook via: a.victoria@cnvpubliekezaak.nl  

Met vriendelijke groet,  
Caspar Vlaar 
John van de Wetering 
Jan Willem Le Febre 
Bert Bouwmeester 
Inge Bakker 
Dirk te Grotenhuis 


