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Geachte mevrouw, heer, 

 

Binnenkort starten we het overleg over de cao voor PostNL en PostNL Pakketten. Graag wil ik in deze brief de 

context schetsen waarin wij dit overleg zien en onze cao-voorstellen uiteenzetten. Ik zal achtereenvolgens kort 

ingaan op: 
1. PostNL in algemene zin,  
2. Productie,  
3. Pakketten,  
4. Inbreng tekst gedifferentieerde cao en technische wijzigingen, 
5. Onze cao-voorstellen. 

 
1. PostNL Algemeen 

 

PostNL is op de goede weg, maar we zijn er nog niet 

In 2013 hebben we belangrijke stappen gezet op weg naar een gezonde toekomst van ons bedrijf. We hebben de 

reorganisatie Nieuwe Weg van de Brief opnieuw opgestart en gezien dat we erin zijn geslaagd om het aantal 

gedwongen ontslagen te beperken. Tegelijkertijd hebben we de kwaliteit van de bezorging ook op hoog niveau 

kunnen houden. De reorganisaties zijn ingrijpend voor de medewerkers die daarmee te maken hebben. We 

besteden daarbij meer aandacht aan effecten voor onze medewerkers en hechten belang aan de menselijke 

maat. 

 

We hebben de komende jaren nog altijd te maken met volumedaling van het briefpostverkeer. Deze zet zich 

verder door. Dat betekent dat kostenbesparingen cruciaal blijven. We werken gericht aan een gezonde en solide 

toekomst van ons bedrijf. Een bedrijf dat kleiner wordt en in staat moet zijn om zich aan te passen aan dalende 

postvolumes en aan de groeiende activiteiten in ons pakkettenbedrijf. Een bedrijf dat optimaal profiteert van de 

mogelijkheden in de pakkettenmarkt en onze internationale activiteiten. Een bedrijf waar medewerkers met 

plezier werken.  
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Samen bouwen aan de toekomst van PostNL 

Samen bouwen aan een gezonde en solide toekomst van PostNL betekent dat we moeten blijven inspelen op de 

volumedalingen. Dat doen we onder andere door ons bedrijf bij de onderdelen Productie, Commercie en 

hoofdkantoor aan te passen. Samen bouwen betekent ook dat we kijken naar mogelijke operationele integratie 

van delen van Productie en Pakketten. Al deze plannen zijn gericht op het verder verbeteren van onze 

bedrijfsprocessen en kostenbesparingen. 

Maar samen bouwen aan een gezonde en solide toekomst betekent ook aandacht voor groei. Groei die we 

kunnen realiseren bij Pakketten en International. Het is belangrijk om als PostNL voldoende geld te verdienen om 

hierin te kunnen blijven investeren.  

 

Een belangrijke randvoorwaarde voor een solide toekomst is dat we in kunnen spelen op veranderende 

omstandigheden. We moeten snel kunnen reageren op veranderende wensen van onze klanten en 

mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten. Het is belangrijk dat ook onze arbeidsvoorwaarden daarop 

aansluiten. Het beheersen van het kostenniveau van onze arbeidsvoorwaarden blijft mede daarom nog steeds 

nodig. 

 
2. Productie 

De daling van het briefpostverkeer is zoals gezegd substantieel en zet de komende jaren verder door. Dat vraagt 

om aanpassing van de organisatie aan de dalende volumes. We weten dat de daling van het aantal poststukken 

per afgiftepunt de kosten per envelop doet stijgen.  

 

Productie wordt in de toekomst een kleiner bedrijf, dat operationeel vooral werk zal bieden aan deeltijdwerkers. 

Werkprocessen stemmen we af op wat onze klanten wensen. Het is belangrijk dat de arbeidsvoorwaardelijke 

regelingen daar ook in mee bewegen. Daarom spreken we graag met de vakorganisaties over de wenselijkheid 

van de huidige Toelage voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen (Tot.). 

 

Ook bespreken we graag regelgeving die belemmerend werkt op operationele processen en daarmee een rem 

kan zijn op de werkgelegenheidsmogelijkheden van onze medewerkers. Denk daarbij aan het vaste aantal vrije 

zaterdagen en de bepalingen over arbeidstijden die afwijken van wat wettelijk bepaald is.  

 
3. Pakketten 

Het aantal pakketten dat we verwerken groeit sterk. We verwachten dat die groei de komende jaren aan zal 

houden. Dit komt doordat consumenten meer en meer kopen via webwinkels. De groei bij het bedrijfsonderdeel 

Pakketten is van groot belang voor de toekomst van ons bedrijf.  

 

Het programma voor de implementatie van de nieuwe logistieke infrastructuur ligt op koers. Circa 75% van de 

pakketten gaat nu al door het netwerk van de nieuwe logistieke infrastructuur. Naar verwachting ronden we de 

implementatie van de nieuwe logistieke infrastructuur af in 2015. 
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Hoewel de volumes bij Pakketten groeien, staan de marges onder druk. Dat komt doordat de volumes van grote 

klanten die een lagere prijs hebben veel harder groeien, dan de volumes van kleinere klanten. Het effect hiervan is 

dat de gemiddelde opbrengst per pakket daalt. Daarnaast zien we dat consumenten meer en meer zelf willen 

kunnen bepalen waar, wanneer en op welk moment zij een pakket ontvangen. Dat vraagt om investeringen die 

deze innovaties mogelijk maken. 

 

Het resultaat van Pakketten heeft een steeds groter belang voor het gehele resultaat van PostNL. 

Kostenbeheersing blijft daarbij cruciaal. Dat bereiken we onder meer door het verder verbeteren van de 

efficiency, maar ook beheersing van de loonkosten blijft essentieel in dit geheel. 

 

Wij werken bij het bezorgen van pakketten voor een deel met eigen chauffeurs en voor een deel met 

subcontractors. Deze gemixte samenstelling sluit aan bij de dagelijks wisselende volumes. Het is ook nodig om in 

te kunnen blijven spelen op lange termijn schommelingen in de markt. Het bedrijfsonderdeel Pakketten 

organiseert zich in dat opzicht niet anders dan concurrerende pakketbezorgers.  

 

Het volume post en pakketten dat door Transport wordt vervoerd neemt verder af. Dit heeft natuurlijk te maken 

met de dalende volumes briefpost, maar ook met de kortere transportlijnen als gevolg van de nieuwe logistieke 

infrastructuur bij Pakketten. Deze terugloop in werkpakket vangen we deels op via flexibele inzet van onze 

medewerkers. Om het werkpakket bij Transport zo veel mogelijk te behouden voor eigen medewerkers is interne 

flexibiliteit noodzakelijk.  

 
4. Eén cao voor PostNL 

We hebben afgesproken dat we de cao voor PostNL en de cao voor PostNL Pakketten zullen samenvoegen in één 

cao. Dat past ook in de strategie van PostNL om gezamenlijk als brieven én pakketten de toekomst in te gaan. We 

noemen dit een gedifferentieerde cao omdat een aantal verschillen tussen de bedrijfsonderdelen (zoals werktijd 

37 uur of 39,25 uur) in de huidige situatie blijven bestaan.  

 

Bij het samenvoegen van de twee cao's zijn PostNL en vakorganisaties gezamenlijk tot een tekst gekomen die wij 

als basis hanteren voor dit cao-overleg en in dit kader als voorstel inbrengen. Daarbij willen wij dan eveneens de 

notitie met voorgestelde technische wijzigingen betrekken. Beide documenten zijn per e-mail van 20 december 

2013 toegezonden aan de vakorganisaties. In het cao-overleg willen wij de definitieve tekst vaststellen. 

 
5. Cao-voorstellen 

 
• Looptijd 

Wij stellen een looptijd voor van 2 jaar, te weten van 1 april 2013 tot en met 1 april 2015.  

 
• Herziening Tot.-structuur 

De Tot. is bedoeld als toelage voor het moeten werken op ongebruikelijke uren. In eerder cao-overleg is 

vanuit PostNL aan de orde gesteld dat de huidige Tot.-regeling niet in overeenstemming is met wat in de 
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markt in vergelijkbare situaties gebruikelijk is. De Tot. is één van de grootste posten binnen onze 

arbeidskosten. 

 

Met het vervallen van de maandagbestelling is zaterdag voortaan een normale werkdag geworden. Wij 

vinden het belangrijk dat we onze medewerkers een 5-daagse werkweek kunnen blijven bieden. Maar nu zijn 

de kosten voor het werken op de zaterdag te hoog. Dat willen we graag met de vakorganisaties bespreken. 

 

Verder betekent het vervallen van de maandagbezorging bij Productie dat de inzet van onze medewerkers 

op zaterdag nodig is om medewerkers met grotere contracten werk te bieden. Het is voor PostNL ongewenst 

dat dit tot hogere kosten leidt.  

 

In het cao-overleg lichten wij ons voorstel voor aanpassing van het Tot.-venster nader toe. Eveneens stellen 

wij voor om de cao-bepaling ‘26 vrije zaterdagen’ binnen de distributie van PostNL Productie B.V. te laten 

vervallen. Vanzelfsprekend kan een medewerker die op zaterdag vrij wil zijn, in overleg met zijn 

leidinggevende vakantie, meeruren in vrije tijd of restitutie-uren opnemen.  

 
• Winstdeling 

Door de wijziging van de verslagleggingsregels is het met ingang van 1 januari 2014 niet langer toegestaan 

om Joint Ventures mee te tellen bij de bedrijfsresultaten. Hierdoor gaat de underlying cash operating income 

marge (UCOI-marge) omhoog, zonder dat de resultaten van PostNL veranderen. In ons cao-overleg lichten 

we dit nader toe. PostNL wil dit effect op neutrale wijze corrigeren. 

 

PostNL en de vakorganisaties hebben gezamenlijk een studie verricht naar de winstdelingsregeling. Daarbij is 

gesproken over het toevoegen van een kwalitatief element. Het klanttevredenheidscijfer kan een goed te 

hanteren kwalitatief element in onze winstdelingsregeling zijn. Wij maken hier graag nadere afspraken over 

met de vakorganisaties.  

 

Wij stellen voor om aan de winstdelingsregeling (die dan anders moet gaan heten) het kwalitatieve element 

van het klanttevredenheidscijfer te gebruiken. Dit cijfer rapporteren we in het jaarverslag van PostNL en is 

bovendien een vast beoordelingselement voor de Raad van Bestuur. We stellen voor dat de uitkering in totaal 

maximaal 3% bedraagt, waarvan maximaal 2% gerelateerd aan de UCOI en 1% gerelateerd aan de 

klanttevredenheid. 

 

Daarnaast brengen we een voorstel in over aanpassing van de regelgrenzen in het geval dat de structuur 

en/of het financieel profiel van de onderneming in belangrijke mate wijzigt.  

 

Tevens stellen we voor om geen winstuitkering meer uit te keren aan medewerkers die het bedrijf hebben 

verlaten. 
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• Reparatie salaristoeslag VPL (2-4-6-8-10%) 

De salaristoeslag VPL is een overgangsmaatregel geweest in het kader van het vervallen van de 

VUT/prepensioen. Met deze salaristoeslag voor de medewerkers geboren in de jaren 1950 tot en met 1954 

werd het wegvallen van de VUT/prepensioen zo veel mogelijk gerepareerd. Zo werd de mogelijkheid 

geboden om toch zo vroeg mogelijk, nog voor de leeftijd 62,5 jaar, met pensioen te kunnen gaan.  

 

Het blijkt dat medewerkers steeds vaker de ingangsdatum van hun pensioen uitstellen. Dat komt onder 

andere door maatregelen van de regering en de aanpassing van onze pensioenregeling. Door de 

ingangsdatum uit te stellen, moet PostNL deze toeslag langer doorbetalen dan oorspronkelijk de bedoeling 

was. We stellen voor dit onbedoelde effect te repareren door geen salaristoeslag VPL meer te betalen voor 

medewerkers vanaf de leeftijd van 62,5 jaar.  

 
• Eigen bijdrage pensioenpremie 

Zoals u weet hebben wij met elkaar de intentie afgesproken om de eigen bijdrage in de pensioenpremie te 

verhogen. In lijn met die intentie stellen wij voor de eigen bijdrage per 1 januari 2014 te verhogen naar 4% en 

per 1 januari 2015 naar 6%.  

 
• Salarisontwikkeling 

PostNL is bereid om de verhoging van deze eigen bijdrage in de pensioenpremie van de medewerkers in 

2014 en eveneens in 2015 deels te compenseren met een salarisverhoging. Het is onze hoogste prioriteit om 

de kosten te beheersen. De loonkosten zijn onze grootste kostenpost. Er is beperkte ruimte voor een verdere 

salarisverhoging wanneer dit elders in het arbeidsvoorwaardenpakket en/of door meer flexibiliteit kan 

worden gecompenseerd. 

 
• Studie duurzame inzetbaarheid 

In september 2013 heeft de studiegroep van PostNL, vakorganisaties en medezeggenschap met betrekking 

tot duurzame inzetbaarheid gerapporteerd aan cao-partijen. Wij willen met u het verslag van deze 

studiegroep nader bespreken en bekijken of wij in het cao-overleg tot nadere afspraken hierover kunnen 

komen. Volledigheidshalve is het verslag van de studiegroep als bijlage bijgevoegd. 

 
• Volgen wettelijk regiem vakantiewetgeving en uitbetalen niet opgenomen bovenwettelijke dagen einde 

kalenderjaar 

In deze cao wil PostNL met u afspreken om de vervaltermijn van vakantie vanaf 1 januari 2014 het wettelijk 

regiem te laten volgen. Dit is op dit moment al de praktijk bij de cao’s voor de postbezorgers en 

zaterdagbestellers en bij medewerkers met een Persoonlijke ArbeidsOvereenkomst (PAO’ers).  

 

Dit betekent dat in een kalenderjaar opgebouwde wettelijke vakantie per 1 juli van het daaropvolgende 

kalenderjaar vervalt. Dit gebeurt voor het jaarsaldo aan wettelijke vakantie 2014 dus voor het eerst per 1 juli 

2015. Het resterende saldo aan wettelijke vakantie van voor 2012 vervalt per 1 januari 2017, het resterende 

jaarsaldo aan wettelijke vakantie van 2012 vervalt per 1 januari 2018 en het resterende jaarsaldo aan 

wettelijke vakantie van 2013 vervalt per 1 januari 2019. 
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Wij willen hiermee bevorderen dat medewerkers hun vakantie ook daadwerkelijk benutten, zoals ook de 

overweging van de wetgever is geweest bij het aanpassen van de vakantiewetgeving. Het opnemen van de in 

een jaar opgebouwde vakantie dient de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en draagt bij aan het 

verminderen van de beleefde werkdruk. Door het op grotere schaal niet opnemen van vakantie besparen we 

enerzijds arbeidscapaciteit, maar anderzijds vermindert dat ook de kansen op herplaatsing van overcomplete 

medewerkers. Het bestaan van stuwmeren aan vakantie leidt bovendien tot een ongewenste hoge financiële 

last (cash out) op moment dat een medeweker vertrekt bij PostNL.  

 

Voor de bovenwettelijke vakantie blijft de huidige verjaringstermijn van 5 jaar bestaan. 

 
• Reiskosten woning-werk 

Het garantiebedrag in de cao-regeling vindt zijn oorsprong als overgangsmaatregel bij de verzelfstandiging. 

Deze maatregel is niet meer aan de orde gelet op de noodzaak om onze kosten te beheersen. We stellen voor 

om vanaf 1 juli 2014 de tegemoetkoming voor de reiskosten woning-werk over de eerste 10 kilometer en het 

minimumbedrag (artikel 118 lid 2 en 3) te laten vervallen. 

 
• (Compensatie) Koffiegeld 

Ook de (compensatie) koffiegeld vindt zijn oorsprong als overgangsmaatregel bij de verzelfstandiging. 

Voorgesteld wordt om in het kader van kostenbeheersing deze tegemoetkoming van maximaal € 4,54 aan 

koffiegeld per maand ter discussie te stellen. 

 
• Vereenvoudigingsvoorstellen 

Tot slot voor de volledigheid voorstellen met betrekking tot cao-teksten die niet of zeer beperkt worden 

gebruikt en/of om de cao begrijpelijker te maken. Deze voorstellen zijn deels al eerder toegezonden in de 

notitie technische wijzigingen waaronder in punt 4 al is verwezen.  
• formuleren van een kapstokartikel met betrekking tot de arbeidstijden en in dat kader vervallen en 

herzien van diverse artikelen 
• schrappen in definitie werknemer het aandachtsstreepje betreffende de leer-/arbeidsovereenkomst 
• het schrappen van de bepaling betreffende een vaste Tot. 
• het aanpassen van lid 1 artikel 76 (Afbouwregeling Tot.) 
• schrappen bepalingen betreffende cao à la carte, huidige saldi blijven in stand, geen nieuwe 

aanwending vanuit bronnen en doelen meer 
• schrappen bepalingen betreffende waakdienst 
• schrappen bepaling betreffende wachttijd 
• het aanpassen van het artikel over functiewaardering (artikel 87 lid 6) zodat het artikellid betrekking 

heeft op behoud salarisschaal en –perspectief bij een ongewijzigde functie-inhoud 
• de aanpassing van de cao-teksten aan de nieuwe pensioenregeling 
• de aanpassing dat naast de disciplinaire maatregelen genoemd in het derde lid van artikel 127 ook de 

maatregelen in lid 1 kunnen worden toegepast. 
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Tot zover onze voorstellen waarover wij graag met de vakorganisaties in het komende cao-overleg van gedachten 

willen wisselen, om uiteindelijk tot wederzijds aanvaardbare afspraken te komen. Ik vertrouw op een constructief 

overleg.  

 

Vanzelfsprekend behoud ik mij het recht voor om gedurende ons overleg onze voorstellen te wijzigen dan wel met 

nieuwe voorstellen te komen. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Roger Muys 

 

Directeur Group HR 

 

 


