
 
 
Principe akkoord CNV Publieke Zaak en Postkantoren bereikt.  
 
Op 8 februari 2012 hebben vakorganisaties Abvakabo FNV, BVPP en CNV Publieke 
Zaak en de Postkantoren bv het overleg voor een nieuwe CAO en een vervolg op het 
Sociale Plan wederom opgepakt. Er was een CAO tot en met 31 december 2011. Het 
huidige Sociaal Plan loopt nog tot 31 mei 2012. 
  
Er is een principe-akkoord bereikt voor een CAO voor 2012 en 2013, en er is op 
hoofdlijnen een akkoord over een vervolg van het Sociaal Plan. 
  
CAO 

• De looptijd voor de nieuwe CAO is 2 jaar, dus van 1 januari 2012 tot 1 januari 
2014 

• Er is een loonsverhoging per 1 april 2012 van 2% en een loonsverhoging per 1 
januari 2013 van 1,5% afgesproken.  

• Er is een resultaatafhankelijke uitkering voor 2011, 2012 en 2013 van 3,5% 
afgesproken. De uitkering over 2011 wordt, evenals de resultaatafhankelijke 
uitkering over het eerste halfjaar 2012, in juni 2012 betaalbaar gesteld. Daarna 
wordt deze uitkering van 3,5% over het maandsalaris uitgekeerd bij het 
maandsalaris.  

• De reiskosten woon-werkverkeer stijgt gelijk met de CPI afgeleide index per 1 
april 2012 en 1 januari 2013.  

• Voor de indexatie van de pensioenen wordt gestreefd naar een aansluiting van 
de afspraken die PostNL/TNT hebben. Dit betekent een jaarlijkse indexatie CPI 
afgeleid (november-november) met een maximum van 4%. De huidige 
indexatie gelijk de CAO-verhoging komt dan te vervallen. Met deze afspraak 
dienen PostNL/TNT en het bestuur van het Pensioenfonds nog akkoord te 
gaan. Verwachting is dit in 2013 te effectueren. 

Vervolg Sociaal Plan 
Uitgangspunt voor nieuwe afspraken was dat er op hoofdlijnen geen 
rechtsongelijkheid kan zijn met het huidige Sociaal Plan. De nieuwe afspraken 
gelden alleen voor medewerkers dien na 31 mei 2012 overcompleet worden. 
Daarnaast beseffen partijen dat de operationele activiteiten van Postkantoren nu toch 
echt eind 2013 eindigen. Immers, dan zijn volgens plan alle postagentschappen 
gemigreerd. Om geen administratieve verplichtingen na 2013 bij derden te beleggen, 
is gezocht naar een oplossing die Postkantoren zelf nog kan afhandelen. 
Op hoofdlijnen worden medewerkers gevraagd een keuze te maken 
tussen (voorwaardelijk) Pensioen, 55+, OVM of een eindedienstverbanduitkering 
waarbij de datum van overcompleetheid uiterlijk 31 december 2013 is of indien 



gebruik gemaakt wordt van (voorwaardelijk) pensioen of 55+, dit moeten worden 
bereikt binnen een periode van 18 maanden na overcompleetverklaring. 
Bemiddeling wordt niet meer door Postkantoren collectief georganiseerd maar kan 
individueel worden ingekocht. De medewerker ontvangt hiervoor een vergoeding. 
Ingevolge deze uitgangspunten zijn partijen het op hoofdlijnen eens geworden over 
de uitwerking hiervan. Er volgt nu nog een toetsing op basis van zg maatmannen. 
Daarna zal het voorstel pas definitief kunnen worden gemaakt.  
  
Conclusie en vervolg 
Bonden en directie benadrukken dat er in goede harmonie is gesproken en dat het 
resultaat door alle partijen wordt gedragen. Slechts details op basis van een nadere 
doorrekening van eerdergenoemde hoofdlijnen zullen mogelijk nog nader moeten 
worden besproken. 
Er wordt door bonden gestreefd om zo snel als mogelijk de feitelijke uitwerking aan 
de leden voor te leggen voor akkoord. 
  
Uiteraard kunt u over de inhoud van dit akkoord stemmen. U wordt zo spoedig 
mogelijk hierover geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Inge Bakker 
Dirk te Grotenhuis 
 


