TNT dreigt post uit te besteden
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DEN HAAG - TNT Post dreigt er mee om de post drie dagen per week niet meer zelf te
bestellen, maar dat uit te besteden. Als de medewerkers niet instemmen met de
salarisverlaging van vijftien procent, dan wil TNT Post voor de bezorging op maandag,
woensdag en vrijdag andere bedrijven inhuren, die het goedkoper kunnen.
Dat zeggen de vakbonden CNV en Abvakabo FNV en de ondernemingsraad van TNT Post.
TNT erkent dat er een plan op de plank ligt om de gewone postbezorging op maandag uit te
besteden. Er is volgens een woordvoerster geen sprake van dat het om drie dagen zou gaan.
Uitbesteding zou enorm veel postbodes hun baan kosten. TNT is er verantwoordelijk voor dat de
post zes dagen per week komt, maar is niet verplicht om dat zelf te doen.
Volgens CNV-bestuurder Inge Bakker zegt de directie de laatste maanden openlijk tegen vakbonden
en medewerkers dat het bedrijf op minder dagen gaat bezorgen als de medewerkers geen loon
inleveren. "Ze kunnen de andere dagen uitbesteden aan hun eigen drukwerkverspreider Netwerk
VSP, aan sociale werkplaatsen of andere onderaannemers."
Voorzitter Bernard de Vries van de ondernemingsraad denkt dat TNT sowieso op den duur zal
uitbesteden. TNT krijgt jaarlijks zo'n vier procent minder post te verwerken en die krimp zou wel
eens harder kunnen gaan. Want per 1 april wordt de postmarkt helemaal vrijgegeven, dan mogen
concurrenten als Sandd en SelektMail ook gewone brieven bezorgen.

Momenteel raadplegen de vakbonden de TNT-medewerkers over het CAO-akkoord dat begin maart
werd gesloten. TNT geeft een werkgelegenheidsgarantie van drie jaar en nog eens drie jaar onder
voorwaarden, als de brutolonen vijftien procent omlaag gaan. TNT Post dreigt er mee om de post
drie dagen per week niet meer zelf te bestellen, maar dat uit te besteden.

