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Betreft: Liodelactie PTT-personeel van h-i t spoorwegpostkantoor
i
't e Utrecht
iüen reeds eerder in het leven geroepen commissie van PTTpersoneelsleden uit alle erkende PTï-vakbonden en ongeorganiseerden, hoofdzakelijk: dienst doende aan het spoorwegpostkantoor
aan de Lloreelselaan te Utrecht, verspreidde een manifest onder
het PïïT-personeel waarin geageerd wordt tegen een viertal daarin
genoemde verslechteringen, Aan het slot van dit manifest, dat
in afschrift hierbij wordt gevoegd, wordt gezegd dat " zo lang
niet aan bovenstaande eisen is voldaan, zal tot daadwerkelijke
actie worden overgegaan en -«iel door modelwerken en het weigeren
van overwerk". "
bedoeld manifest draagt als datum 1 juni 1957 en naar
werd vernomen werd reeds onmiddellijk daarna met
de zg "modelactie" begonnen. Voor zover kan worden nagegaan
zijn onder het ?TI-personeel dat aan deze actie deelneemt, behalve ongeorganiseerden alle erkende vakbonden vertegenwoordigd.
Ten gevolge van dit modelwerken en het weigeren van overwerk
is reeds spoedig een vrij grote achterstand in de verwerking
van poststukken ontstaan. Behoudens enkelingen, die van de gelegenheid gebruik maken om een zo groot mogelijk aantal overuren
te maken, neemt vrijwel het gehele personeel dat met de in het
manifest genoemde verslechteringen te maken heeft, aan deze
modelactie deel.
In tegenstelling tot andere plaatsen, waar tot een soortgelijke actie 7/erd besloten, kan van de Utrechtse worden gezegd
dat deze tot op heden geheel vrij staat van elke politieke partij
en dat angstvallig er voor gewaakt wordt dat het spontane en
algemene karakter van deae aciie niet verloren gaat door inmenging van buiten af. Het is dzz bekend geworden dat Utrechtse
PTï-mannen werden uitgenodigd deel te nemen aan een door "Ons
Belang" elders georganiseerde demonstratie, doch dit werd door
de Commissie van de hand gewezen, mede om aan te tonen dat de
Utrechtse actie geen enkele politieke inmenging, van welke
richting ook, zal aanvaarden.
Hoewel dezerzijds nog niet van actief deelnemen aan deze actie
door CPK, iVC of "Ons Belang" te Utrecht is gebleken, is wel
bekend dat men in die kringen met zeer veel belangstelling het
verloop volgt, wasrbij nog kan worden opgemerkt dat als secretaris van de Commissie van PTï-leden te Utrecht optreedt:
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i-et de invoering van het Koninklijk Besluit van 8 maart 1956 (Stbl.131*),
inhoudende vergoeding voor ploegendienst en onregelmatige diensten,hebben
de P.T.T.-directies gemeend een aantal verslechteringen te r;ioeten aanbrengen,-welke niet in het IC.B.waren opgenomen.
In de tot heden bestaande diensten werd een kwartier vergoeding per gewerkt
nachtuur toegekend.
De Centrale Directie P.T.T.trekt nu deze vergoeding in,waardoor een langere
werktijd ontstaat,hetgeen zeer terecht de gemoederen onder het PTT-personeel
beroert.Deze verlenging bestaat uit drie uur per week.
De ontevredenheid, heerst niet alleen te Utrecht,maar evenzeer te Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag.
Op een op 1 juni jl.gehouden protestvergadering te Utrecht werden de onderstaande besluiten met algemene stemmen genomen door personeelsleden, aangesloten bij alle P.T.T.-bond. en alsmede ongeorganiseerd en, om te trachten
de Centrale Directie te Den Haag en d.e Directie te Utrecht te bewegen deze
verslechteringen terug te nemen,die een aanslag sijn op het gezinsleven
van het P.T.T.-personeel.
-Reeds eerder werd in 1956 door een petitionnement de aandacht van de directies hierop gevestigd.
ïhans is het ZOVBB, dat het besluit genomen is deze verslechteringen in
te voeren tot grote ontevredenheid van het personeel.
De te vergadering genomen besluiten luiden als volgt:
1. het vergoeden van U-O ^ voor gewerkte nachturen volgens K.B. van
8 maart 1956 (3tbl.13H- (,met terugwerkende kracht vanaf 1 jan. 1956:
2. het afschaffen van de 1^-factor is niet aanvaardbaar en dient gehandhaaft te blijven,aangevuld met 15 $,waardoor de voorgeschreven
vergoeding van H-O % bereikt wordt;
3. de dienstrooster-verslechteringen in de vorm van langere diensten
als gevolg van de afschaffing van de vrije nachtkwartieren worden
afgewezen;
^f. de vergoeding van 15 % in geld over de sinds 1 januari 1956 gewerkt*
nachturen moet onvoorwaardelijk uitgekeerd worden;
5. 20 lang niet aan bovenstaande eisen is voldaan,aal tot daadwerkelijke actie worden overgegaan en wel door niodelwerken en het
weigeren van overwerk.
V/ij roepen het P.ï.T.-personeel op om eensgezind de genomen besluiten
na te komen.
Utrecht , 1 juni 1957 •

De Commissie,bestaande uit personeelsleden uit alle bestaande bonden en
ongeorganiseerden.

