
 

 
 

 
 

Principeakkoord cao PostNL bereikt 
 

Vandaag, 22 mei 2014, hebben de vakbonden Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VHP2 een 
principeakkoord bereikt met PostNL voor een cao voor PostNL met een ingangsdatum van 1 april 2013. 
PostNL heeft diverse verslechteringen voorgesteld, maar velen van deze verslechteringen zijn door druk 
van de vakbondsleden, van tafel geveegd. Er ligt nu een resultaat waarvan wij vinden dat er een even-
wicht  zit tussen de eisen van de bonden en dat wat belangrijk is voor de toekomst van PostNL.  
 
De belangrijkste afspraken uit het principeakkoord op een rij: 

- Looptijd 1-4-2013 t/m 31-12-2014 

- Per 1-4-2013 ontvangen alle medewerkers een structurele salarisverhoging van 0,5%, per 1-1-2014 een 
structurele salarisverhoging van 2,1% en per 1-7-2014 een structurele salarisverhoging van 0,5%.  

- Medewerkers ontvangen een eenmalige uitkering van 1% over de ontvangen maandsalarissen (maximaal 
12 maandsalarissen) in 2013. 

- De levensloopbijdrage van 1% wordt de maand na de ondertekening van de cao omgezet in een structurele 
salarisverhoging van 0,6%. Hierdoor bouw je ook pensioen en vakantiegeld op over deze bijdrage en telt hij 
mee voor het mobiliteitsbudget. 

- De winstuitkering wordt per 1-1-2014 omgezet in een resultaatafhankelijke uitkering van 3% waarvan 1% 
gekoppeld aan de klanttevredenheid zoals die ook voor de Raad van Bestuur geldt. 2% wordt gebaseerd 
aan de financiële resultaten (UCOI). 

- De eigen bijdrage van de pensioenen wordt voor medewerkers die nu 2% betalen verhoogd naar 4% over 
de pensioengrondslag ( maandinkomen plus vakantie-uitkering minus een vast bedrag per maand de zoge-
heten franchise).  

- De Tot. op zaterdag voor Productie (06.00 – 18.00 uur) wordt per 1-7-2014 verlaagd van 40% naar 30% en 
per 31-12-2014 van 30% naar 20%.  

- Voor 2014 geldt in principe een recht van aantal van 13 vrije zaterdagen, vanaf 1-1-2015 is er geen recht 
meer op vrije zaterdagen. Wel zijn er afspraken gemaakt over de zaterdagen binnen de vakantie zodat me-
dewerkers nog steeds recht houden op 3 aaneengesloten kalenderweken vakantie.  

- De tabel vergoeding voor woon-werkverkeer wordt aangepast. De tegemoetkoming in de tabel van 0-5 km 
komt te vervallenen de tabel wordt uitgebreid naar 50 kilometer en onafhankelijk van de soort van vervoer. 

- De tegemoetkoming voor de compensatie van koffiegeld komt te vervallen, maar werknemers hoeven 
voortaan niet meer te betalen voor de koffie op het werk uit de standaardautomaten. 

- In de cao wordt opgenomen dat het bedrijf de kosten voor de chauffeurs/bestuurderskaart en de kosten voor 
het vorkheftruckcertificaat op zich neemt. 

- PostNL zal aan postbodes die voor 1 januari 2015 60 jaar en niet ouder dan 62,5 jaar en die een contract 
hebben van 32 uur of meer een eenmalig aanbod doen om te kiezen voor een zogeheten deeltijdarrange-
ment. Het komt erop neer dat postbodes dan 3 dagen gaan werken en voor 4 dagen betaald krijgen. Dit ar-
rangement is vrijwillig. 

 
De volledige tekst van het principeakkoord vind je terug op de website van je vakbond.  
 
De vakbonden leggen dit akkoord voor aan hun leden. Want leden hebben het laatste woord en kunnen via hun 
eigen vakbond hun stem uitbrengen op dit akkoord. 
  
Namens de gezamenlijke vakbonden, 
Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VHP2 22 mei 2014 
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