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Geachte leden van de raad, 

Met deze brief wil het college u informeren over de ontwikkelingen in de discussie met 
de FNV over PostNL en BWRI. 

In maart 2018 bent u voor het laatst schriftelijk door het college  geïnformeerd: in een 
brief naar aanleiding van een  sommatie waarin de FNV de gemeente opdroeg om 
binnen een termijn van veertien dagen zorg te dragen voor correcte nabetaling en 
verloning van de uitzendkrachten. De FNV heeft zowel BWRI, 365Werk als PostNL een 
sommatie gestuurd. Zij vindt alle 3 partijen verantwoordelijk in deze. 

Gesprekken met de FNV 
De sommatie van de FNV was onduidelijk en de gegeven termijn was niet realistisch. 
Daarnaast was niet duidelijk welke onderdelen de FNV leek op te nemen in de 
sommatie: de visie van de FNV op de re-integratie trajecten en/of de vermeende 
toepassing van de onjuiste cao?  BWRI heeft de FNV daarom uitgenodigd voor een 
gesprek. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 3 gesprekken met de FNV, te weten op 5 en 19 
april 2018 en op 14 mei 2018. 

Tijdens de eerste twee gesprekken is op inhoud gesproken en gekeken naar de 
berekening van de sommatie door de FNV. BWRI is van mening dat de berekening van 
de FNV discutabel is en dat hierbij sprake is  van “cherry picking”, d.w.z. dat de FNV de 
toeslagen uit twee cao’s toepast. FNV komt tot een claim van circa € 160.000,- 
achterstallig loon en circa 20.000 euro achterstallige reiskosten over een periode van 5 
jaar. Dit is vanaf de start van PostNL in Kolham en de start van de samenwerking met 
BWRI en gebaseerd op de aanname van de FNV dat er sprake is van een cao 
overtreding door BWRI. Wij zijn van mening dat er geen sprake is van een cao 
overtreding doordat er sprake is geweest van contracting en doordat BWRI op een 
rechtmatige manier gebruik heeft gemaakt van de allocatiegroep. We vinden dat er 
geen sprake kan zijn van een loonsomsommatie zolang er geen uitspraak is op de 
bezwaren tegen het oordeel van de inspectie. Bovendien hebben de medewerkers in de 
avondploeg (het merendeel van de mensen die via een re-integratietraject bij PostNL 
gewerkt hebben) al iets meer salaris ontvangen dan waar ze recht op zouden hebben 
wanneer de PostNL cao was toegepast. 
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Naast de berekeningsvergelijking is het tijdens de eerste twee gesprekken met de FNV 
ook gegaan over de re-integratietrajecten. FNV heeft benadrukt dat dit voor hen een 
principekwestie is en dat zij dit mogelijk nog belangrijker vinden dan de cao claim. 
Tijdens het 2e gesprek met de FNV bleek hier onderhandelingsruimte in te zitten. De 
FNV  ziet ruimte om er met BWRI  in gezamenlijkheid uit te komen mits er afstand 
genomen wordt van de wijze waarop BWRI de re-integratietrajecten an sich heeft 
ingezet, en mits de gemeente Midden-Groningen de mogelijkheden die de 
Participatiewet hierin biedt ter discussie stelt. De FNV stelde voor om hier een 
gezamenlijke verklaring voor op te stellen. 

Deze uitnodiging is door ons opgepakt. Mits voldaan wordt aan enkele  voorwaarden is 
er ook wat ons betreft ruimte om er in gezamenlijkheid uit te komen. Eén van die 
voorwaarden is dat een gezamenlijke verklaring op geen enkele manier uitgelegd mag 
kunnen worden als een ‘schuldbekentenis’, een erkenning dat Midden-Groningen het 
niet goed gedaan heeft. Daarbij hadden we als aanbod aan de FNV om uit coulance een 
bedrag te verstrekken aan de mensen die in de ochtendploeg hebben gewerkt en die op 
basis van PostNL cao een hoger loon ontvangen zouden hebben. 

Tijdens het gesprek op 14 mei 2018 bleek dat de FNV de formele lijn wil aanhouden 
voor wat betreft de loonsomsommatie. De FNV ziet pas ruimte om er gezamenlijk uit te 
komen als BWRI tegemoet komt aan de loonsomsommatie. Pas daarna kan er wat 
betreft de FNV gekeken worden naar het tweede onderdeel; een gezamenlijke 
verklaring.  

Hiermee zijn de gemeente Midden-Groningen en de FNV in een impasse gekomen en is 
een verder gesprek niet meer mogelijk. Dit betekent waarschijnlijk dat de FNV gaat 
dagvaarden. 

Juridisch advies
Gelijktijdig met de gesprekken die gevoerd zijn met de FNV hebben we als gemeente 
juridisch advies ingewonnen en een advocaat in de arm genomen.  Dit juridisch advies 
gaf voldoende aanleiding om op zowel het rapport van de inspectie SZW als de 
stellingname van de FNV een inhoudelijke reactie te sturen.  De advocaat  heeft 
derhalve namens de gemeente Midden-Groningen een brief naar de FNV gestuurd. In 
deze brief wordt uiteengezet welke zienswijze de gemeente Midden-Groningen heeft op 
de aangifte en sommatie van de FNV alsmede op de door de FNV veronderstelde 
onjuiste inzet van bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering gedurende 3 
maanden. De brief sluit af met  de mededeling dat  Midden-Groningen van mening is dat 
er met betrekking tot de betreffende groep arbeidskrachten geen sprake is van 
onderbetaling, zodat geen grond bestaat voor een loonvordering en dat Midden-
Groningen graag verneemt of de FNV deze visie bij nader inzien deelt. De brief is rond 
10 mei 2018 ontvangen door de FNV. Ten tijde van het opstellen van deze raadsbrief 
heeft de gemeente Midden-Groningen nog geen reactie op de brief ontvangen. 



Pagina: 3 van 3
Zaak: 2018-006981
Onderwerp: Gesprekken met de FNV over PostNL

Het college is van mening dat er ruimschoots getracht is er in dialoog met de FNV uit te 
komen. Het college heeft u in een eerder stadium geïnformeerd over de twijfels die het 
heeft ten aanzien van het rapport van de inspectie SZW en de conclusies die de FNV 
hierop baseert. Het college is van mening dat er op een correcte en sociaal 
verantwoorde wijze uitvoering is gegeven aan de ruimte die de participatiewet biedt en 
dat er op een wijze is verloond die de medewerkers financieel niet heeft benadeeld. Een 
gerechtelijke uitspraak is niet alleen van belang voor Midden-Groningen maar voor alle 
gemeenten en het UWV in relatie met de principiële opstelling van de FNV ten aanzien 
van het werken met behoud van uitkering. 

Een gang naar de rechter lijkt  onvermijdelijk. Mogelijk dat er nog een andersoortig 
geluid komt van de FNV in antwoord op de brief van onze advocaat, anders zal de FNV 
gaan dagvaarden. Het college heeft er vertrouwen in dat het voldoende verweer kan 
voeren. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van  Midden-Groningen,

R.W.Munniksma H.J.W. Mulder  
Burgemeester             Gemeentesecretaris 


