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Ondergetekenden 

 

1. Postkantoren BV te Utrecht 

 

en 

 

2 ABVAKABO FNV te Zoetermeer, BVPP te Tilburg en CNV Publieke Zaak te  

’s-Gravenhage, verder te noemen de vakorganisaties;  

 

 

 

In aanmerking nemende dat 

 

  Partijen vanaf 28 juni 2007 intensief overleg hebben gevoerd om te komen tot een 

nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor Postkantoren BV, met ingangsdatum 1 

april 2007; 

 

  Dit overleg op 30 oktober 2007  heeft geresulteerd in onderstaand principe akkoord 

dat door de vakorganisaties positief aan hun leden zal worden voorgelegd; 

 

  De vakorganisaties er naar streven om uiterlijk eind november 2007 de uitkomst van 

hun ledenraadplegingen mede te delen. 

 

Verklaren het volgende principe akkoord te zijn overeengekomen: 
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1 Looptijd & beloning 
 

1.1  Looptijd  

De CAO heeft een looptijd van 24 maanden en eindigt derhalve op 31 maart 2009. 

 

1.2  Structurele beloning 

 

Ingaande: 

  1 april 2008 wordt het maandsalaris verhoogd met 2%  

  1 oktober 2008 wordt het maandsalaris verhoogd met 1%;  

1.3  Eenmalige uitkering 

 

Aan de werknemer, die op 1 november 2007 in dienst is, wordt in december 2007 een 

eenmalige uitkering verstrekt van € 525,- bruto. Voor de deeltijdwerker wordt dit bedrag naar 

evenredigheid van de omvang van de dienstbetrekking vastgesteld, met een minimum 

uitkering van € 50,- bruto. Voor de berekening van de uitkering wordt uitgegaan van de 

omvang van het dienstverband van de werknemer op 1 november 2007. 

 

2 Vakbondscontributie 
 

Postkantoren BV zal de mogelijkheden onderzoeken om de vakbondscontributie van de 

werknemers voortaan te verrekenen via het brutoloon van de werknemer conform de 

geldende fiscale regels. Getracht zal worden om dit in 2007 nog te realiseren. 

 

3 Vutters en bijverdienen 
 

Vanaf 1 januari 2008 mogen Vutters en Prépensioeners bijverdienen. Artikel 10 in bijlage 6 en 

artikel 12 in bijlage 7 van de CAO worden als volgt aangepast: 

 

De deelnemer is verplicht eventueel nieuw verworven inkomsten uit elders verrichte arbeid 

aan de werkgever te melden. Deze inkomsten zullen door de werkgever in mindering worden 

gebracht op de PPB c.q. VUT uitkering voorzover deze meer bedragen dan 10/8 van de 

uitkering. 
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4 Benchmark beloning en evaluatie new business 
 

Partijen spreken af dat op het moment dat er sprake is van realistische vooruitzichten op new 

business een benchmark van de beloning zal plaatsvinden. De benchmark zal niet eerder 

plaatsvinden dan in 2008. 

 

5 WIA verzekering 
 

Postkantoren BV zal de mogelijkheden onderzoeken om een WIA-verzekering aan te bieden 

waarbij werknemers zich op individuele basis kunnen verzekeren tegen de eventuele WIA 

gevolgen. De kosten voor de verzekering komen voor rekening van de werknemer. 
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Aldus overeengekomen en getekend te Alphen aan den Rijn, d.d. 30 oktober 2007 

 

Voor Postkantoren BV, 

Manager Human Resources 

 

 

 

 

J. Middeldorp 

 

 

Namens de vakorganisaties, 

 

 

ABVAKABO FNV te Zoetermeer,    BVPP te Tilburg, 

 

 

 

 

A.J. Stevens - Moes      R. Vergunst 

 

 

 

 

L. Bouwmeester      C.M. Klaasse - Veringmeier 

 

 

 

 

CNV Publieke Zaak te ‘s-Gravenhage 

 

 

 

 

I.M. Bakker 

 

 

 

 

F. de Vries 

  


