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 Volle postzakken onbeheerd op straat.

Protest privatiseringen zwelde teveel aan

 

Invoer ing van bindende referendums op volks init iat ief  zou de pr ivat iser ingen van publ ieke diensten kunnen stoppen.
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    Speciale editie stakingen 

Probleemgevallen bij de post

Het voorbeeld van onze 
Post is niet alleenstaand. In 
Oostenrijk kondigde de post 
aan 65% van de kantoren te 
sluiten. In de plaats van de 
bestaande 1.300 postkantoren, 
zouden er nog 450 overblijven. 
De directie van de Oostenrijkse 
post stelt dat dit niet zal leiden 
tot naakte ontslagen. Het 
bedrijf maakte in de eerste 
negen maanden van dit jaar 
87,5 miljoen euro winst, maar 
toch zou er in het kader van de 
liberalisering verder moeten 
bespaard worden. In Nederland 
en Duitsland wordt vaak 
gewerkt met studenten of 
huisvrouwen die bijklussen op 
onregelmatige basis. Voor die 
postbezorgers gelden quasi 
geen regels en zijn armzalige 
lonen de regel. Bij ons wil De 
Post werken met postbezorgers 
die een arbeidsovereenkomst 
krijgen met een loon dat lager 
zal liggen dan de 1.200 euro 
netto van nu..

We zouden één  gemeente willen vinden die bereid is de wettelijke drempels te 
verlagen en het bindend referendum in te voeren net als in Hamburg op 10 dec  08 
is gebeurt. Tien procent handtekeningen ophalen is onmenselijk veel. Nu kan het 
werk van maanden van  tafel geveegd worden door  één politicus. Het team van 
burgers bij Ademloos breekt een lans voor heel  Belgie met deze aktie .

Hamburg maakt referendum bindend! 

             . 

e kritiek op de  privatiserin-
gen klonk de laatste maan-
den steeds feller, 

De nakende sluiting van het 
postkantoor op het Hoogtepunt 
100-plein in Vorst bleef voor 
beroering zorgen. Buurtbewoners 
stapten naar de gemeente om de 
sluiting alsnog te verhinderen.
De 74-jarige Herman A.0 Wilms 
plaatste het thema op de agenda 
van de volgende gemeenteraad, 
op 16 december. Hij vond het 
ongehoord dat het postkantoor 
verdwijnt. Het postkantoor aan 
Hoogtepunt-100 krijgt dagelijks 
tot 450 klanten. Er werden  meer 
dan 5.200 handtekeningen 
verzameld tegen de sluiting en de 
gemeente gaf toe.Sinds het 
nieuwe gemeentedecreet kunnen 
burgers zelf initiatief nemen 
helaas zijn ze niet bindend.

Ze toetsten enkele van de stand-
punten van de Vlaamse 
liberalen aan het postdossier. De 
liberale overheidsvakbond stelt 
daarbij onder meer dat Open 
Vld het heeft over werk beter 
belonen, maar intussen oogluik-
end toestaat dat De Post voor de 
toekomstige bezorgers lagere 
lonen wil hanteren . Het VSOA 
riep de partij ook op te stoppen 
met het beknotten van de vrije 
meningsuiting door het 

het stakingsrecht in vraag te stellen 
en met kritiek te spuien op de 
vakbonden. De vakbond koos  
bewust voor deze alternatieve 
actie om tot een constructieve 
dialoog te komen, zonder de 
burger te moeten raken. "De 
overheid zag dat als ze niet 
ingreep, er een harde confrontatie 
met acties zou komen en gaf toe 
aan de verzuchtigen van de 
overbelaste en onder stresswerk-
ende  postmedewerkers.

Het verschil tussen postbezorgers 
en postbodes is Vooral het loon: 
postbezorgers zijn goedkopere 
deeltijdse postbodes die enkel 
maar brieven mogen bussen. Het 
inzetten van de postbezorgers 
moet het aantal personeelsleden 
verder naar beneden halen. De 
Post wil de komende vijf jaar nog 
eens 8.500 voltijdse equivalenten 
af laten vloeien  waardoor er nog 
zowat 22.000 zouden overblijven. 

Privatiseren van de post in Zwitserland is tegen gehouden door de burgers die er het  recht hebben om bindende referendums te laten 
houden.  Zwitserland is een land waar veel slecht bereikbare plaatsen niet meer bezorgd zouden worden door een privebedrijf .
Het CAP en Roberto D’Orazio hebben besloten samen naar de verkiezingen te trekken www.anderepolitiek.be
. 

      ostvakbond voerde 
regelmatig actie voor hoofdk-
wartieren van partijen als de  
Open Vld. Een kleine delegatie 
werd ontvangen door Guido 
De Padt.  

De Post heeft jaarlijks meer dan 1,2 miljoen probleemgevallen.
De stijging van het on line-shoppen, betekent voor De Post ook meer werk
 in tegen stelling tot wat men vaak denkt door het email verkeer. Het aantal 
onnbestelbare stukken bedraagt jaarlijks  1,2 miljoen. ‘Het zou al veel helpen 
indien mensen hun juiste naam opgaven aan het internetbedrijf waar ze 
kopen.’Dat is een fractie van wat jaarlijks wordt verstuurd: 4 miljard stukken.
Na een half jaar worden de stukken niet langer bewaard. De enveloppen 
worden opengemaakt en het geld komt terug aan de kas van de Post .

Pol de postman heeft een blog 
waar veel te lezen staat over 
de werking van de post .

Op de hoek van twee straten in Hoograven, 
bij  Utrecht,  deponeert postbedrijf  TNT al 
maandenlang dagelijks postzakken, die 
daar urenlang onbeheerd 
achterbli jven.Buurtbewoner Tonnaer en 
andere omwonenden dienden de laatste 
maanden geregeld k lachten in bij  TNT. 
, ,Het gebeurt regelmatig dat volle postzak-
ken bli jven l iggen. Die worden 'vergeten' 
rond te brengen en l iggen er de hele 
nacht.' '  Soms staan de tassen open en 
regent de post nat.  Een woordvoerder van 
TNT is verbijsterd.

Politiek leek  de beslissing 
genomen en zag het er  niet naar 
uit dat de direktie met stevig 
betaalde  jobs haar macht ging 
opgeven. Deze plotse wending 
komt dan ook als een wonderlijk 

mooi  sinterklaasgeschenk.
Op honderden plaatsen hadden 
bewoners zich verenigd tegen de 
sluiting van hun postkantoren. 
Daarbij gesteund door buurtve-
renigingen, vakbonden, partijen 
en sociale bewegingen. Daarnaast 
werden nog verschillende 
initiatieven genomen tegen de 
liberalisering die de EU oplegt en 
tegen de privatisering. 

Johnny Thijs reageert op kritiek
"Als men een debat over de taken van De Post wil, ben ik 
bereid dat debat te voeren. Nu doen wij een aantal taken 
voor de overheid zonder winstmarge. Dat neem ik mee 
naar de discussie. We zijn een leverancier van de 
overheid en normaal werken wij met een winstmarge 
voor onze klanten." Zo reageert Johnny Thijs, gedeleg-
eerd bestuurder van De Post, op de discussie over de 300 
miljoen euro die De Post van de overheid krijgt.

Samenwerkingsakkoord CVC - Post geannuleerd!

Johny Thijs was tot 2004 zowel directeur van de Post  als bestuurslid van CVC de 
toekomstige aandeelhoudersgroep die De Post overnam. Dit is een onaanvaard-
baar cumul en hij liet zijn plaats bij CVC aan ex directeur D. Bellens  van Belgacom. 
Zijn loon steeg in 2007 van 630000 euro naar 830 000 euro.

In okt 2005 heeft de Belgische Staat de helft-min-
één van de aandelen van De Post verkocht aan 
een consortium“ CVC Capital Partners” dat graag 
bedrijven opkoopt en weer verkoopt met winst.

De Belgische overheid 
betaalt jaarlijks 290 miljoen 
euro  aan De Post die in 2006, 
174 miljoen euro winst 
maakte


