VERMINDERING
VAN DE WERKLAST
TIJDENS HET EINDEJAAR
De werklast bij bpost neemt alsmaar toe, onder andere door de COVID-19 crisis.
Het water staat het personeel nu al aan de lippen en de eindejaars periode moet
nog beginnen.
Daarom zette het gemeenschappelijk vakbondsfront de directie van bpost onder
druk met een algemene stakingsaanzegging. Wij willen dat de werklast NU
wordt aangepakt! Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft het
onderstaande bekomen.
◆ Uitzonderlijke vergoeding tijdens
de eindejaarsperiode
Alle personeelsleden (D,E,F), ook studenten en
vrijwilligers, tewerkgesteld in de departementen
Collect & Distributie, Sorting (EMC en Jemelle
incl), Logistic en Cleaning (D) in de periode van
30 november 2020 en 24 december 2020, zullen
per gepresteerde dag een consumptiecheque
ter waarde van 8 euro netto ontvangen.
Prestaties minder dan 3u48 ontvangen een
consumptie-cheque van 5 euro netto per
gepresteerde dag.
Omdat het consumptie cheques zijn, hebben
deze geen impact op de werkbonus. Een
consumptie cheque is vergelijkbaar met een
maaltijdcheque. Het maximum te ontvangen
bedrag is 152 euro netto.

◆ Uitzonderlijke vergoeding voor
de uitreiking van de 4de ZZA

◆ 800 extra aanwervingen Distributie
Bovenop de 1200 personen die reeds voorzien
waren. In totaal komen 2000 extra personeelsleden Distributie versterken.
Dat moet kunnen volstaan om de toename van
het aantal pakken aan te kunnen, de afwezigheden te dekken, opleiding te geven en verlof
toe te kennen. Bijzondere aandacht zal aan de
knelpunt MC’s gegeven worden.

◆ Sluiting van postkantoren
Bij Retail krijgen de personeelsleden twee halve
dagen verlof doordat de postkantoren op 24
december 2020 en 31 december 2020 zullen
gesloten worden in de namiddag.
Dit is in afwachting van de onderhandelingen
voor een nieuwe CAO 2021-2022 die binnenkort
zullen aanvatten.

Voor de periode van 05 oktober 2020 tot 31
december 2020 zal 2” extra gegeven worden
voor de 4de commerciële ZZA die op eenzelfde
dag wordt uitgedragen.
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