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Ondergetekenden 
 
1. PostNL N.V. te 's-Gravenhage,  voor PostNL Productie B.V.; 
 
en 
 
2. BVPP te Tilburg,  verder te noemen de  vakorganisatie, 
 
verklaren een principeakkoord te hebben bereikt over de  cao  voor postbezorgers.  
 
Dit principeakkoord zal door de  vakorganisatie met een positief advies aan de betreffende leden  worden  
voorgelegd. Over de uitkomsten  van de ledenraadpleging zal PostNL op uiterlijk maandag 12 december 2011 
door de  vakorganisatie  worden geïnformeerd. 
 
 
Partijen  verklaren het  volgende te zijn overeengekomen 
 
 
 

1 Cao  voor postbezorgers 
1.1 Looptijd 
De cao   voor postbezorgers  vangt aan op 1 januari 2012 en geldt tot en met  31 december 2012. 

1.2 Salaris 
1 Met ingang van  1 januari 2012 wordt het salaris uitgedrukt in een bedrag per uur.  
2 De postbezorger die in dienst treedt  bij PostNL Productie B.V. ontvangt het  voor hem geldende  wettelijk 

minimumloon op basis van een werkweek van 38 uur. De postbezorger met een leeftijdsalaris ontvangt het 
bij zijn leeftijd behorende leeftijdsalaris. De postbezorger  ouder dan 23 jaar die  vanaf de datum  van 
indiensttreding 1 jaar onafgebroken in dienst is gebleven ontvangt het salaris per uur  vermeld in trede 1. De 
postbezorger die  vanaf de datum  van indiensttreding 3 jaar of langer onafgebroken in dienst is gebleven 
ontvangt het salaris per uur   vermeld in trede 2. 

3 Per 1 januari 2012  wordt de  volgende salaristabel gehanteerd: 
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Trede 0 Minimumloon 
Trede 1 € 8,93 
Trede 2 € 9,11 

 
4 Partijen hebben de intentie om deze salaristabel in stand te houden met treden boven het minimumloon. 

Daartoe zullen partijen gedurende de looptijd van deze cao overleg voeren  bij de bekendmaking van de 
aanpassing van het minimumloon door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit overleg start 
bij de bekendmaking begin juni van de aanpassing van het minimumloon per juli 2012. 

1.3 Winstdelingsregeling 
In het kader  van de afsplitsing van TNT Express  wordt overleg gevoerd over een nieuwe  winstdelingsregeling  
voor PostNL. De uitkeringsgrondslag en –percentages van deze nieuwe  winstdelingsregeling zullen ook  voor de 
postbezorgers gelden. 

1.4 Vakantie 
Partijen zijn in het kader van de gewijzigde vakantiewetgeving overeen gekomen de wettelijke regelingen in het 
Burgerlijk Wetboek toe te passen. De  vakantie  wordt met ingang  van 1 januari 2012 per maand  opgebouwd.  
De in enig kalenderjaar opgebouwde  vakantie  vervalt per 1 juli  van het daaropvolgende kalenderjaar.  Vakantie 
waarvan de werknemer redelijkerwijze door de werkgever niet in staat is gesteld om die op te nemen voor de 
vervaldatum  vervalt 5 jaar na het kalenderjaar waarin de vakantie is opgebouwd. Het saldo aan vakantietegoed 
op 31 december 2011 vervalt per 1 januari 2017.  

1.5 Onbetaald  verlof 
De werknemer die afwezig wil zijn en dit niet kan door het opnemen van vakantie of meer gewerkte uren voor 
vrije tijd kan tot een maximum van 2 maal de overeengekomen arbeidsduur per week onbetaald verlof 
opnemen. Hiervan is uitgezonderd de periode van Kerst en Nieuwjaar. 

1.6 Structureel meer gewerkte uren 
De  werknemer die structureel meer  werkt dan de overeengekomen arbeidsduur kan de werkgever, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:610b BW en de daarop betrekking hebbende jurisprudentie, verzoeken 
de arbeidsovereenkomst  aan te passen  aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie 
voorafgaande maanden.  

1.7 Pensioen 
Partijen zullen overleg voeren over de  voorstellen over de pensioenregeling  voor de postbezorgers in het kader 
van de uitkomsten van de gezamenlijke pensioenwerkgroep zoals overeengekomen in het akkoord over de cao 
voor Mail Nederland van 15 maart 2010. 
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1.8 Fietskosten 
1 De regeling tegemoetkoming kosten fietsonderhoud postbezorgers is opgenomen als bijlage van dit 

akkoord. Onder het voorbehoud van een schriftelijk accorderen door de OR Productie, die daarmee afstand 
doet van zijn rol met betrekking tot deze regeling, wordt  deze regeling opgenomen als bijlage in de cao. 
Deze regeling zal in het kader van de werkkostenregeling moeten worden vervangen. 

2 Tijdens de looptijd van de cao zullen partijen overleg voeren over een financiële tegemoetkoming voor de 
fietskosten een en ander voor zover de fiscale mogelijkheden dit toelaten. Partijen beogen om  over deze 
tegemoetkoming afspraken te maken ter vervanging van de te vervallen regeling tegemoetkoming kosten 
fietsonderhoud postbezorgers. 

1.9 Vakbondsbijdrage 
De vakbondsbijdrage bedraagt  € 4,80 maal het in 2012 gemiddelde aantal werknemers bij de werkgever met  
een minimum van € 100.000,- . 

1.10 Technische wijzigingen 
Bij het vaststellen van de definitieve tekst van de cao zullen partijen nog enkele technische wijzigingen 
doorvoeren als aangegeven in de bijlage. 
 
 

2 Operat ionele knelpunten 
Partijen hebben in het cao-overleg uitvoerig gesproken over de gesignaleerde knelpunten bij postbezorgers bij 
de uitvoering van hun werkzaamheden. Deze knelpunten hebben te maken met het overgangsproces van een 
voltijdorganisatie naar een deeltijdorganisatie, de inrichting van het nieuwe logistieke concept en de structuur 
van leiding en toezicht alsmede de ondersteuning daarbij. De knelpunten zijn van tijdelijke aard en vragen om 
tijdelijke (maatwerk)oplossingen die vervallen op 31 december 2012. 
 
De bedrijfsleiding heeft bovendien maatregelen getroffen dan wel heeft deze in ontwikkeling om objectieve en 
controleerbare managementinformatie te genereren op basis waarvan gericht kan worden gestuurd op het 
terugdringen en voorkomen van deze knelpunten. 
 
Partijen zullen regelmatig overleg voeren over de gesignaleerde of nog te signaleren knelpunten en de naar 
aanleiding daarvan getroffen of te treffen maatregelen, mede aan de hand van gegenereerde (nieuwe) 
managementinformatie (bijvoorbeeld op basis van SAP HBB voor scannen depotbelevering, ASK voor 
groepscommunicatie met postbezorgers en MIB  - mijn inzet  Bezorgen -  voor inzicht in de planning en opgeven 
van afwijkingen in uren). 
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2.1 Wachttijd 
Vertraagde aanvoer van de post naar de depots komt in de overgangsfase voor. De bedrijfsleiding heeft daarom 
de volgende maatregel getroffen. 
 
Elke wijk heeft een vaste starttijd. Vanaf dat moment kan de postbezorger beginnen met zijn werk. 
1 Als de post te laat beschikbaar is en deze vertraging is vooraf niet of minder dan een uur van te voren gemeld,  

dan heeft de postbezorger recht op  uitbetaling van deze wachttijd. 
2 Als de postbezorger wel minimaal een uur van te voren op de hoogte is gesteld van de vertraging van de post 

dan wordt de wachttijd indien en voor zover deze meer is dan een half uur betaald. 

2.2 Vastgestelde tijd postbezorging 
Bij het vaststellen van de tijd voor het bezorgen van een wijk door de postbode werd uitgegaan van een 
gemiddelde bezorgtijd over de week, waarbij werd gecorrigeerd voor bijzonderheden.  Deze systematiek kan 
niet meer op dezelfde wijze worden gehanteerd bij deeltijdwerkers die op enkele (vaste) dagen in de week 
werken. Ook bij de doorvoering van het piek/dal-model kan deze systematiek niet gehandhaafd blijven. In de 
overgangsfase naar een nieuwe systematiek kan het voorkomen dat een postbezorger bij een uitvoeringstijd 
gebaseerd op het gemiddelde structureel te weinig uitvoeringstijd heeft. De bedrijfsleiding heeft daarom de 
volgende maatregel getroffen: 
 
1 Bij een structurele afwijking van de praktijktijd stelt de teamcoach vast  wat hiervan de oorzaak is. Indien het 

overgrote merendeel van de  postbezorgers bij de bezorging van de betreffende wijk problemen ondervindt 
met het halen van op basis van de praktijk vastgestelde tijd voor een loop,  zal de teamcoach onderzoeken of 
de wijk 'te krap staat'. Indien dit het geval is, zal hij de structurele uitloop van de dienst uitbetalen en bij een 
aanpassing van de werktijdregeling de praktijktijd (laten) aanpassen. 

2 Is er sprake van een individuele postbezorger die structureel niet uitkomt met de praktijktijd, dan zal de 
teamcoach door extra coaching bij de taakuitvoering, zoals bijvoorbeeld het juist gebruik van de 
hulpmiddelen en dergelijke, met de postbezorger bekijken of de praktijktijden dan wel haalbaar zijn. Komt 
de teamcoach tot de conclusie dat het niet voldoen aan de praktijktijden is toe te schrijven aan een zelf 
gekozen tijdsinvulling en/of het tempo van de postbezorger, dan zal het uiteindelijk oordeel zijn dat de 
uitloop niet wordt uitbetaald.  

3 Indien er naar de mening van de postbezorging structureel te weinig tijd in een loop is gecalculeerd kan hij 
een zogenaamde “praktijktest” aanvragen. De loop wordt dan opnieuw in zijn geheel bezien door het 
areamanagement.  

2.3 Betaalde uren 
Net als in het verleden kunnen er diverse redenen zijn waardoor een postbezorger langer doet over zijn wijk dan 
de tijd die daarvoor is aangegeven (uitloop). Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld extreme 
weersomstandigheden, lastig hanteerbare en/of zware huis aan huis. In voorkomende gevallen meldt de 
postbezorger dat bij zijn teamcoach die vervolgens beslist.  Voor de postbezorger die het niet eens is met de 
beslissing van de teamcoach was het lastig om die beslissing nog eens te laten toetsen. De bedrijfsleiding heeft 
daarom de volgende maatregel getroffen: 
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Indien een teamcoach en postbezorger verschil van inzicht houden over het uit te betalen aantal uren kan een 
oranje kaart worden ingevuld. Met deze kaart wordt opgeschakeld naar het areamanagement. Het 
areamanagement beoordeelt de situatie en neemt een beslissing. 

2.4 Meer en minder gewerkte uren 
Bij postbezorgers wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan waarin een gemiddelde arbeidsduur per week is 
opgenomen. Dit betekent dat kleine over- en onderschrijdingen van de arbeidsduur per week met elkaar 
verrekend kunnen worden. In de praktijk komt voor dat de gewerkte uren per dag, maar ook per week, licht 
kunnen afwijken van het overeengekomen gemiddeld aantal uren per week zoals vastgelegd in het (wekelijkse) 
rooster. De bedrijfsleiding heeft daarom de volgende maatregel getroffen: 
 
Per betalingstijdvak wordt uitgerekend of met het totaal aantal gewerkte uren in die periode het gemiddelde per 
week is overschreden. Is er meer gewerkt dan de gemiddelde contracturen, dan worden de meer gewerkte uren 
uitbetaald. Een eventueel tekort ("minder gewerkt") komt te vervallen. 
 
De postbezorgers die behoefte hebben aan het kunnen opnemen van meer vrije tijd tijdens de zomervakantie 
kunnen met de teamcoach afspreken de meer gewerkte uren op een ander moment op te nemen in tijd. 

2.5 Nadere afspraken over positie vakorganisatie bij operationele knelpunten 
Partijen maken nadere werkafspraken over de communicatie, monitoring en probleemoplossing met betrekking 
tot boven benoemde operationele knelpunten en de beschreven maatregelen. 
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Aldus overeengekomen en door partijen getekend 22 november 2011 te Nootdorp 
 
Voor PostNL N.V., 
directeur Human Resources Mail Nederland, 
 
 
 
 
R.W.R. Rutten 
 
 
Namens de vakorganisatie, 
 
BVPP te Tilburg, 
 
 
 
 
P. Jekkers A.J.A. van Dun 
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3 Bijlage technische wijzigingen 
Algemeen 
Wijziging formele naam werkgever 
 
 
Artikelsgewijze 
 
artikel 2 lid 1 toevoegen de volgende volzin:  "Met het in werking treden  van deze overeenkomst zijn rechten en 
plichten uit voorgaande cao('s) voor postbezorgers  vervallen, indien en voor zover in deze cao niet anders 
bepaald." 
 
artikel 6 lid 4; tekst wijzigen in: "De cao wordt geplaatst op intranet waar de werknemer deze kan raadplegen. 
Op verzoek van de werknemer wordt de cao aan hem verstrekt." 
 
Artikel 10 lid 4 Partijen zullen overleg voeren na dat het wetsvoorstel tot wijziging van de ingangsdatum van het 
AOW-ouderenpensioen (32 846) is aangenomen in de Eerste Kamer over het van rechtswege eindigen van de 
arbeidsovereenkomst op de dag voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit in samenhang met de 
aanpassing van de pensioenregeling.  
 
Artikel 16 Maandsalaris 
Toevoegen een nieuw lid 7 met de volgende tekst: De werknemer kan een deel van zijn maandsalaris 
bestemmen voor nader door de werkgever aangegeven doeleinden.  Voor het daarvoor bestemde deel wordt 
het salaris verlaagd. Deze verlaging geldt niet voor de berekening van de vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 
18 (Vakantie-uitkering). 
Reden: Postbezorgers kunnen met de toevoeging van dit artikellid ook hun vakbondscontributie op fiscaal 
vriendelijke wijze overmaken. 
 
Artikel 22 Eenmalige uitkering vervalt door de aard van de bepaling zelf. 
 



 

 

 

4 Pagina 10 van 10 

Principeakkoord 
cao postbezorgers 
 

4 Bijlage 
 Regeling tegemoetkoming kosten 
 f ietsonderhoud postbezorgers 
Indien postbezorgers bij de uitoefening van hun functie structureel gebruik maken van hun privé·fiets kan in de 
kosten die worden gemaakt voor onderhoud en reparatie van die fiets worden tegemoetgekomen voor zover die 
kosten rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van die fiets voor het werk als postbezorger. 
 
Voorwaarden waaronder in de kosten wordt tegemoet gekomen, zijn: 
- De postbezorger beschikt bij de aanvang van zijn werkzaamheden over een stevige, deugdelijke fiets; 
- Reparatie en noodzakelijk onderhoud worden vooraf afgestemd met de eigen manager; 
- De geaccordeerde  kosten worden achteraf gedeclareerd volgens een door de werkgever aangegeven  

wijze. 
 
 


