
PSB-07.04 def.

Onderhandelaarsakkoord over verlenging van de Cao Postoderspecifieke Bedrijven

Looptijd:
1 april 2006 tot en met 31 maart 2008

Loon:
• de reeds tussentijds overeengekomen aanpassing van de feitelijke en schaallonen van

groep 2 en hoger per 1 december 2006 met 1% wordt in de cao opgenomen;
• een eenmalige uitkering van 0,5% per 1 april 2007 over het overeengekomen loon

exclusief vakantiegeld en
• een aanpassing van de feitelijke en de schaallonen van groep 2 en hoger per 1 augustus

2007 met 2%.

Korter werken voor medewerkers van 60 jaar en ouder:
De bestaande regeling in art. 5.3 van de cao blijft gehandhaafd tot en met 31 december 2007.
Reeds ingegaan gebruik van deze regeling blijft gehandhaafd.
Met ingang van 1 januari 2008 kunnen de werknemers die op die datum 60 jaar en ouder zijn,
10% korter werken met behoud van loon en per 1 januari 2009 5% korter werken met behoud
van loon. Op en na 1 januari 2010 kunnen geen nieuwe werknemers meer van deze faciliteit
gebruik maken.

Kinderopvang:
Per 1 januari 2007 worden alle verwijzingen in de cao naar kinderopvang verwijderd.

Protocol toekomst van de cao:
De ontwikkelingen binnen de bedrijven die onder onderhavige cao vallen, zijn in sterke mate
het gevolg van de groei van de nieuwe concurrentie in de vorm van “echte” internetbedrijven
die niet onder deze cao vallen en daardoor met aanzienlijk minder kosten of met minder
flexibiliteitbeperkende regels te maken hebben. Deze situatie betekent voor de PSB-leden in
toenemende mate een verslechtering van hun concurrentiepositie die kan worden verbeterd
door de concurrentie onder de cao te brengen of de cao aan te passen op de
concurrentieverstorende bepalingen.
Partijen spreken af gedurende de resterende looptijd van de cao (eventueel met inschakeling
van externe deskundigheid) hierover te overleggen met als doel structurele consequenties
voor de cao per 1 april 2008. Met het oog daarop moet de discussie vóór einde 2007
conclusies opleveren.

Protocol levensfasebeleid
Partijen spreken af, in relatie met de cao-bepaling inzake loopbaanbeleid, nader te
overleggen over levensfasebeleid. In dat overleg zal onder andere aan de orde komen hoe
om te gaan met de belastbaarheid van medewerkers in de verschillende levensfasen, het in
levensfasebeleid verwerken van bestaande leeftijdsgerelateerde bepalingen uit de cao en de
wijze waarop de Ondernemingsraad in de onderneming een rol kan spelen bij de uitwerking
van het beleid.


