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Advies: extra tijd voor
contract postbezorgers
n Bedrijven storten geld in fonds voor betere beloning
n Kabinet en vakbonden enthousiast, TNT ziet er niks in

Karen Zandbergen

den haag – Postbedrijven krijgen
een jaar extra (tot 2014) om ervoor te
zorgen dat minimaal acht van de tien
medewerkers een arbeidscontract
hebben. Tot dan wordt het voor be-
drijven aantrekkelijker om meer
mensen in dienst te nemen en wordt
zakelijke post duurder. Dat is in het
kort het door het kabinet omarmde
voorstel van bemiddelaar Vreeman.

Niet eind 2012, zoals kabinet en Ka-
mer eerder afspraken, maar in 2014
moeten de meeste postbezorgers
een contract hebben. Tot die tijd be-
talen bedrijven die werken met stuk-
loon, waarmee postmedewerkers
niet verzekerd zijn en geen vakantie-
geld krijgen, via een fonds aan be-
drijven die hun medewerkers betere
arbeidsvoorwaarden geven.

Hiermee is het conflict in de post-
markt voorlopig gesust, maar nog
niet opgelost. Morgen praat de Ka-

n Inwoners op de vlucht voor water n 6500 huizen en andere gebouwen in miljoenenstad mogelijk overstroomd

Erika de Joode

a m s t e r da m – De Australische stad
Brisbane bereidt zich voor op ’ver-
woestende overstromingen’, zo
meldde burgemeester Campbell
Newman gisteren. De hoofdstad van
de deelstaat Queensland krijgt te
maken met de modderstroom die
maandag in het westelijker gelegen
Toowoomba aan ten minste tien-
mensen het leven kostte en die nu op
weg is naar het oosten.

De ruim twee miljoen inwoners
van Brisbane zijn gisteren voorzien
van zandzakken. Werknemers ont-
vluchtten de zakencentra van de
stad en steeds meer auto’s verlieten
Brisbane. De waterstand zal naar alle

verwachting morgen zijn hoogte-
punt bereiken. Burgemeester New-
man voorspelde dat de situatie ’van-
daag erg wordt, maar morgen ver-
woestend’.

Bij de zoekacties naar de ruim ze-
ventig mensen uit Toowoomba die
sinds maandag worden vermist, zijn
ook militaire helikopters ingezet.
Daarnaast worden nieuwe media als
Facebook gebruikt om de bevolking
te informeren. Zo stelt de pagina van
de lokale politie de inwoners van
Queensland op de hoogte van alle re-
cente ontwikkelingen. Dat is van be-
lang, want de zogeheten flash flood
(een plotselinge overstroming) ver-
plaatst zich snel. Ook de radio dient
als bron van informatie.

De verwachting is dat circa 6500 hui-
zen en andere gebouwen in Brisbane
onder water komen te staan. Voorlo-
pig zijn er twee evacuatiecentra in-
gericht in de stad. De mensen die in
het centrum wonen, zijn gevraagd
zich naar hogergelegen gebieden te
begeven.

„De meeste mensen hebben fami-
lie of vrienden in de heuvelachtige
omgeving van Brisbane, die hun on-
derdak kunnen bieden. Inwoners
van Brisbane voor wie dit niet geldt,
kunnen naar de evacuatiecentra
gaan”, vertelt de Nederlandse Joëlle
Glas. Ze woont in de kleine plaats
Eumundi, op zo’n anderhalf uur rij-
den van Brisbane. „Het verbazing-
wekkende is dat de mensen hier he-

Aanbevelingen zijn vooral
’creatieve tussenoplossing’
n Lastig om nieuwe prijsvechters buiten de deur te houden

INTERVIEW
Wilma van Meteren

amsterdam – De aanbevelingen van
postmarkt-verkenner Ruud Vree-
man bieden even lucht, maar niet
structureel een betere positie voor
de tienduizenden postbezorgers.
Dat zegt de Amsterdamse hoogle-
raar arbeidsverhoudingen Paul de
B e e r.

De econoom ziet het vooral als
een ’creatieve tussenoplossing’ die
tijd koopt om echte oplossingen te
zoeken. „Hoe houd je postbedrijven
eraan dat ze na drie jaar, als het so-
ciaal fonds wordt opgeheven, nog
steeds 80 procent van hun bezor-
gers een arbeidsovereenkomst bie-
den? Zitten ze er dan financieel zo-
veel beter bij dat ze niet hoeven te-
rug te vallen op goedkope arbeids-
krachten zoals nu? Het blijven toch
commerciële bedrijven.” Het is vol-
gens De Beer ook moeilijk nieuwe
prijsvechters, die onder de markt-
prijs werken en wel bezorgers als
een soort zelfstandigen onder het
minimumloon laten werken, bui-
ten de deur te houden.

Het als het ware permanent subsi-
diëren van betere arbeidsvoorwaar-
den voor postbezorgers via een
fonds is in zijn ogen onhoudbaar.

Hij wijst daarbij op de weerstand bij
TNT, dat er weinig voor voelt mee te
betalen aan betere arbeidsomstan-
digheden bij zijn concurrenten
„Een begrijpelijk standpunt.” De
Beer heeft er overigens geen enkele
moeite mee dat consumenten en
bedrijven door een opslag op post-
stukken eventueel gaan meebetalen
aan een beter positie van postbezor-
gers. „Als door succesvolle acties de

beloning en arbeidsvoorwaarden
van schoonmakers verbeteren, dan
betalen we daar per slot van reke-
ning ook allemaal aan mee.”

De econoom wil niet spreken van
een mislukking van de liberalise-
ring van de postmarkt. „Het ligt er-
aan vanuit welk perspectief je het
bekijkt. Als consumenten en bedrij-
ven hebben we er baat bij gehad
vanwege de lage posttarieven, maar
werknemers van de postbedrijven
hebben hun arbeidsvoorwaarden
zien verslechteren. Dat is een keu-
ze.” In die keuze voor liberalisering

van de postmarkt hebben politici
zich wel verkeken op de consequen-
ties, weet de hoogleraar. „Sommi-
gen hebben min of meer spijt. Hoe-
wel PvdA, PVV, en SP met nog enke-
le Kamerleden wellicht een meer-
derheid zouden kunnen halen in
het parlement om het terug te
draaien, zie ik hen dat nog niet
doen. Waarschijnlijk ook omdat ze
rechtszaken van bedrijven kunnen
verwachten en in aanvaring komen
met Europa.”

Volgens de hoogleraar heeft het
voor Den Haag geen zin om speci-
fiek een oplossing te zoeken voor
de situatie van postbezorgers en de
postmarkt. „Laten we de tijd benut-
ten om breder te kijken. Het is de
moeite waard om te proberen iets
in algemene zin te regelen op het
vlak van arbeidsvoorwaarden. In
andere sectoren doen zich verge-
lijkbare situaties voor, bijvoorbeeld
bij Oost-Europeanen die als zelf-
standigen werken in de bouw. Voor
het toenemende aantal zzp’ers is
nog nauwelijks iets geregeld.”

De Beer vindt dat mogelijkheden
moeten worden onderzocht om in
cao’s voor hen afspraken te maken.
„En als groepen zelfstandigen in
een sector zichzelf mogen organise-
ren, zouden ze misschien ook mini-
mumtarieven kunnen afspreken.”

Hoe houd je partijen
aan de afspraken?

Paul de Beer

Voorstel Vreeman Watersnood Australië

Hoe ziet het plan van bemiddelaar Ruud Vreeman er uit?

mer er over met staatssecretaris Ble-
ker van economische zaken en mi-
nister Kamp van sociale zaken.

De bewindslieden en de vakbon-
den zijn blij met het advies. Het con-
flict is nog niet opgelost, omdat er
nog heel wat punten in zitten waar
bonden en bedrijven het over eens
moeten worden.

Boven de postmarkt hing het drei-
gement dat de regering per 1 januari
zou gaan controleren of bedrijven
wel contracten aanbieden aan werk-
nemers. Een financiële ramp voor
nieuwkomers Sandd en Selekt Mail
en TNT-dochter VSP, met zo’n 30.000
mensen in dienst. Moederbedrijf
TNT voelt de concurrentie van deze
prijsvechters.

Die dreiging wordt wat Vreeman
betreft opgeschort, zodat bedrijven
en bonden afspraken kunnen ma-
ken om de operatie in 2014 af te ron-
den. Tot dan moeten de bedrijven
geld in een zelf op te richten fonds

stoppen. Bedrijven die veel mensen
in dienst nemen, mogen er geld uit-
halen. TNT, dat wel met contracten
werkt, moet aan het fonds meebeta-
len om ontslagen medewerkers aan
nieuw werk te helpen.

Hoe groot dat fonds moet zijn en
wat er op korte termijn wordt ge-
daan voor mensen die nog in stuk-
loon werken, moet nog worden uit-
gewerkt. Vreeman stelt voor om een
bepaling in de wet op te nemen met
een verplicht percentage arbeids-
overeenkomsten.

De vakbonden, VVD en CDA zien
vooral voordelen in het voorstel van
Vreeman. Het biedt de garantie dat
de contracten er op termijn komen
en verplicht postbedrijven en vak-
bonden zelf een oplossing te vinden.
TNT ziet net als de SP en GroenLinks
niets in het voorstel omdat er weer
uitstel komt en het onzeker is of de
partijen nu wel hun afspraken nako-
men.
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Brisbane vreest verwoestende modderstroom

Stadsarchief
Amsterdam krijgt
werk Mondriaan

Van onze redactie cultuur & media

a m s t e r da m – Het Stadsarchief
Amsterdam heeft een aquarel van
kunstenaar Piet Mondriaan (1872-
1944) gekregen. Het schilderij is een
schenking van mevrouw C.E. Hudig,
een internist uit Zeist die afgelopen
augustus overleed.

Het werk met de titel ’Gezicht op
de boerderij Landzicht’ (1908, 63 x 48
cm) dateert uit de vroege, Amster-
damse periode van Mondriaan, toen
hij vooral landschappen schilderde.
Later zou hij wereldberoemd wor-
den met zijn abstracte schilderijen.
De aquarel toont een boerderij tus-
sen bomen die zich weerspiegelen in
het riviertje het Gein, nabij Amster-
dam. Het werk was al in 1994 in het
Stadsarchief te zien op de tentoon-
stelling Mondriaan aan de Amstel.

Het Stadsarchief bezit nu zeven
werken van Mondriaan, die tot en
met 6 februari te zien zijn. Het Stads-
archief bezit ook schilderijen van
andere bekende kunstenaars uit de
periode rond 1900, onder wie G.H.
Breitner, Isaac Israëls, Willem Wit-
sen en Jacob Olie.

’Nieuw vragenuurtje
in Kamer lijkt op
pingpongwedstrijd’

Van onze redactie politiek

den haag – Kamervoorzitter Gerdi
Verbeet wil de wekelijkse vragenron-
de interessanter en efficiënter
maken en past tot het krokusreces
de regels aan. De Tweede Kamer
begon daarom op de eerste dag na
het kerstreces met een experimen-
teel vragenuurtje. Bewindslieden
kregen gisteren voor het eerst min-
der tijd om de vragen van Kamerle-
den te beantwoorden en overige
Kamerleden mochten geen aanvul-
lende vragen meer stellen.

Door de aanpassingen werden in
veertig minuten tijd zes vragen
gesteld, twee meer dan normaal en
in twintig minuten minder tijd. Met
dat tempo zouden in de toekomst
zeven of acht Kamerleden vragen
kunnen stellen in het vragenuur.

Kamerleden reageerden na afloop
wisselend op de nieuwe opzet. „Vo o r -
alsnog heeft het veel weg van een
pingpongwedstrijd zonder smas-
hes”, twitterde D66-Kamerlid Kees
Verhoeven. Esther Ouwehand (PvdD)
„miste politieke diversiteit in het
debat”.

Ook klonk er kritiek op het ’wie
het eerst komt, wie het eerst maalt’-
beleid. De eerste partij die een vraag
indient, mag de vraag stellen. Critici
menen dat coalitiepartijen zo wor-
den voorgetrokken, omdat die de ka-
binetsplannen eerder zouden ken-
nen. Zij kunnen dan gemakkelijke
vragen stellen om hun bewindslie-
den uit de wind te houden.

Mensen zoeken een veilig heenkomen op een dak.

Een man in Toowoomba seint met zijn shirt naar een hulphelikopter.

Het water richtte ook aan de wegen flinke schade aan. FOTO EPA In Toowoomba, 105 kilometer ten westen van Brisbane, worden zeventig mensen vermist. Acht inwoners kwamen om het leven. F OT O ’S REUTERS

Postbedrijven en vakbonden moe-
ten voor 1 april een nieuw akkoord
sluiten. Onderdeel daarvan is dat
op termijn 80 procent van de werk-
nemers een contract heeft. Vree-
man stelt voor dat dat per januari
2014 moet zijn (in de afspraken tus-
sen kabinet en Kamer zou dat okto-
ber 2012 zijn). Daarnaast moeten
de bedrijven en de vakbonden af-

spreken dat postbezorgers mini-
maal het wettelijk minimumloon
gaan verdienen. Wie het niet eens
is met zijn aangeboden contract,
moet bezwaar kunnen maken. Dan
moet er een fonds komen dat de be-
drijven en vakbonden oprichten,
met hulp van de overheid. Daarin
storten bedrijven een bijdrage, ge-
baseerd op het verschil in percenta-

ge van de arbeidsovereenkomsten
die ze zouden moeten hebben om
aan de afspraken te voldoen, en het
aantal contracten dat ze daadwer-
kelijk hebben. Hoe meer arbeids-
contracten er worden gesloten, hoe
meer het bedrijf uit het fonds te-
rugkrijgt. TNT stort en ontvangt
geld uit het fonds om medewerkers
aan ander werk te helpen.

lemaal niet erg in paniek zijn. Ook de
inwoners van Brisbane blijven erg
kalm.”

Vandaag wordt ook nog eens
springtij verwacht, wat voor het aan
zee liggende Brisbane problema-
tisch kan uitpakken. De extra hoge
vloed die door het springtij zal ont-
staan, houdt het uitstromende ri-
vierwater tegen. Bovendien raakt de
Wivenhoe-dam steeds meer overbe-

last. Deze dam is gebouwd na de
overstromingen van 1974 om het
zuidoosten van Queensland tegen
overmatig water te beschermen. De
maximale capaciteit van Wivenhoe
is 225 procent. Gisteren werd al een
capaciteit van 173 procent bereikt.
„Als de dam doorbreekt, krijgen we
te maken met scenario’s van ram-
penfilms”, vreest Glas.

Queensland wordt nu al weken ge-
teisterd door de zwaarste regenval
en overstromingen sinds 1974. Het
dodental staat op twintig, maar ge-
vreesd wordt dat dit aantal behoor-
lijk zal stijgen. De schade van de
overstromingen kunnen naar schat-
ting oplopen tot bijna vier miljard
euro. ’Gezicht op de boerderij Landzicht’

’Ve r b a z i n g w e k k e n d
dat de mensen hier
niet in paniek zijn’


