
FNV tekent cao PostNL niet!  

 

Waarom eigenlijk niet? We geven je antwoord op de meest gestelde vragen.  

 

Hoe zat het ook al weer met het loonbod?   

De FNV-leden hebben het loonbod massaal afgewezen omdat je netto in je portemonnee minder 

overhoudt dan in 2018. Dat komt omdat de kosten van het levensonderhoud harder stijgen dan je 

salaris.  

 

En de andere cao-eisen?  

De FNV-leden constateren dat PostNL er niet met FNV uit wil komen. Huidige afspraken worden 

nauwelijks tot niet nageleefd en aanvullende afspraken zijn onbespreekbaar. Niet op het gebied van 

de cao-regelingen rond werkdruk, contracting, combibundel, sociaal reorganiseren etc. 

 

Hoe zit het met de andere bonden?  

De andere bonden CNV, BVPP en VHP2 hebben wel getekend voor dit cao-akkoord. Jammer, want we 

hebben met de andere bonden een gezamenlijke cao-eisenpakket geformuleerd. Wij blijven 

koersvast en houden vast aan de inzet die we met de FNV-leden hebben vastgesteld. De andere 

bonden gaan akkoord met een bod dat ver verwijderd is van het gezamenlijke cao-eisenpakket.  

 

Hoe verder?  
Nu de leden het cao-eindbod massaal hebben afgewezen, gaan we een langdurig actietraject in.  De 

opdracht van onze leden is om betere en concrete afspraken met PostNL te maken die ook nageleefd 

worden. Tot die tijd zijn we genoodzaakt onze acties op te voeren.  

We gaan PostNL er voortdurend op wijzen dat je recht hebt op goede arbeidsvoorwaarden, 

arbeidsomstandigheden en dat je voldoende salaris krijgt om van te leven. En niet te vergeten een 

normale arbeidsovereenkomst in plaats van cao-ontwijkingsconstructies zoals contracting, zzp, 

payrolling, en dat uitzendkrachten een vast contract krijgen aangeboden na max. 52 weken. 

 

Welke acties zijn er al geweest om PostNL te bewegen weer het sociaal partnerschap met FNV aan 

te gaan? 

 

 Het was in december 2018 al duidelijk dat PostNL geen fatsoenlijk akkoord wilde sluiten. FNV 

heeft een aanzegging gedaan voor een langdurige werkonderbreking. Deze is helaas door de 

rechter tijdelijk verboden in verband met de kerstdrukte. In januari waren de actie restricties 

voorbij. 

 FNV heeft op diverse locaties de collega’s werkzaam bij PostNL geïnformeerd. 

 Ten tijde van het eindbod van PostNL zijn er op divers locaties actiegevoerd, waaronder ook 

werkonderbrekingen. 

 Acties op diverse locaties: Born, Halfweg, Ridderkerk, Den Bosch, Amersfoort, Amsterdam 

(brieven en pakketten), Nieuwegein, Son, Rotterdam, Elst, Zwolle, Arnhem, Breda, Den Haag 

(imec). 

 ’s Nachts zijn er acties geweest op de crossdocks, waaronder werkonderbrekingen, zodat ook 

de chauffeurs van groot vervoer geïnformeerd en betrokken zijn.  

 

Acties aanzeggen of niet? 

De FNV heeft steeds netjes volgens de regels de acties aangezegd. Maar we zien vermindering van 

het vrachtvervoer en we vermoeden dat PostNL maatregelen neemt om onze acties te neutraliseren. 



Daarom hebben we besloten om niet meer aan te zeggen. Dit houdt in dat we onaangekondigde 

(verrassings-) acties gaan organiseren. Doe je mee? Laat het ons weten. 

 

Geen actie bij kritische zendingen zoals medische en rouwpost  

PostNL heeft nu ruimschoots de gelegenheid gekregen en aangetoond dat zij een apart logistiek 

proces kan inrichten voor kritische zendingen die apart blijven van het reguliere (te bestaken) proces. 

Wij voeren zorgvuldig actie: als er sprake is van kritische zendingen zoals rouwpost en medische post, 

zal de FNV daar geen actie voeren.   

 

Chauffeurs komen op stoom 

Onlangs zijn er in verschillende regio’s een aantal chauffeurs bij elkaar gekomen met hun onvrede 

over de huidige situatie. Want nu wordt de onverschillige houding van PostNL naar haar chauffeurs 

duidelijk. Huidige afspraken worden niet nageleefd en aanvullende afspraken zijn onbespreekbaar. Er 

komen berichten van chauffeurs uit andere regio’s binnen dat zij ook met elkaar in gesprek willen. 

Wat dit voor de toekomst betekent is nog niet bekend, daar wordt over gesproken tijdens deze 

bijeenkomsten. Wil je hierbij betrokken worden, meld je aan via postbedrijven@fnv.nl. 

 

FNV voert zorgvuldig actie 

Sluit je aan! Samen kunnen we PostNL bewegen om weer met de FNV te overleggen. Nu is het tijd 

om actieplannen te bedenken en uit te voeren. Ook niet leden en anders georganiseerden mogen 

zich aansluiten. Ook zij vallen onder de bescherming van het actierecht, want actievoeren is een 

grondrecht! 

 

Aanmelden en/of verdere goede actie-ideeën? Mail ons: postbedrijven@fnv.nl 

 

Denk mee, doe mee, samen staan we sterk! 

 

Met strijdbare groet, 

 

 

Fnv.nl/postnl 
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