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PostEurop – Plenary Assembly 
Belgrade (Serbia), 25-26.04.2012 

Adaptability – Efficiency – Value 

On Wednesday and Thursday 24-25.04.2012, Bert Van Caelenberg  
was a guest at the “PostEurop” Plenary Assembly which was held in 
Belgrade under the theme of Adaptability – Efficiency – Value. 

Seventeen postal operators had gathered to vote on a number of 
statutory modifications as well as a new working programme. 

On Thursday morning, a PostEurop Business Forum was held, 
entitled “Merging with the Digital World”. 

As secretary general of Eurofedop, Bert Van Caelenberg had conversations in Belgrade with the president 
and secretary general of the Telecom trade union. As well as with Njegos Potezica, member of the 
Executive Committee and president of SDSS.  

Prior to the session, he also had a conversation with Aleksandar Pavlovic of the Postal Trade Union PTT of 
Serbia. 

The CEO of the Service Post was given the honour, 
together with the president and secretary general of 
PostEurop, to welcome Prime Minister Mirko Cvetković 
at the opening session. The Prime Minister underlined 
that, given the speed at which pending political 
problems are being solved, this will improve the stability 
of the region. Serbia has well-qualified personnel at its 
disposal and each day new economic partners can be 
welcomed. He asked the participants to further spread 
this message. 
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The secretary general of PostEurop, Botond Szebeny, traced the lines according to which they wish to work 
in the future. As far as the workshop Corporate Social Responsibility (CSR) is concerned, he referred to the 
new impulse given to the sectoral social committee. PostEurop will take part in that committee as 
representative from the employers’ side. 

To sum up, he looked forward confidently with a new vision and a new message. An organisation focussing 
on its members, with sufficient support from its HQ and a clearer division between core activities and 
technical activities. 

With the revision of the organisation’s Constitution, a 
distinction was made between legal rules which will 
continue to be part of the Constitution and internal 
regulations. This should allow flexible working and the 
revision of regulations. 

The working should be down-up and top-down. A 
structure aimed at allowing the members’ involvement 
and actual commitment. In order to make things come 
true, a “driver’s pocket” will be created, which will 
improve the organisation’s capacity to come out with 
its ideas and activities. With the unanimous approval of 

new regulations, the general assembly in Belgrade launched the greatest reform since PostEurope was 
created 20 years ago. 

After a general survey of activities from October 2011 to March 2012, the presidents of the various working 
groups presented the results of those working groups. 

Bernard Damiens of bpost spoke about the European legislation. A new challenge is the e-regulation which 
Commissioner Barnier will develop on e-commerce. Data projects and public procurement are initiatives 
from Commissioner Viviane Reding. Attention will have to be paid to the further development of legislation 
on international transport by the DG Tax and the 
DG Market. 

With regard to some working groups, for example 
the working group on Environment, a project is 
running with EU financing. Other activities concern 
the provision of training in the new countries, paying 
attention to projects which are running with external 
or internal financing and preparations with regard to 
the next UPU Congress. This important congress 
will take place in Doha on 04.10.2012 and will 
gather members from all over the world to choose a 
new team. 

Edouard Dayan will leave the UPU as secretary 
general after 8 years. He agreed to take part in the Trade Council Post and Telecom of Eurofedop in Thun 
where he will give a survey of UPU activities and objectives. To PostEurop, it is of the greatest importance to 
be adequately represented in the UPU with a view to defending the European interests. 

The first speaker at the Business Forum was Mr. Goran Ćirić, CEO of PTT Communication "Srbija". He gave 
a picture of the Electronic Services at the Serbian Post. 
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He captured his audience’s attention by a remarkable presentation. Of course, his telecom background 
allowed him to build a postal company according to a model which he referred to as “Digital Reality”. Many 
European operators still have to start such process. 

Some experts chose resolutely for a “merger” between the Post and the Digital World. Others had a more 
moderate point of view. 

Thus Joost Vantomme who spoke in particular about regulations established by Europe. He defended a 
more pragmatic approach. 

Peter Somers, CEO of bpost parcels and international, gave an example of differentiation and market 
volume development. His plan was to focus on the two main tendencies in our society, two-earner 
households and the ageing population. His presentation of plans until 2015 gives much hope to a trade 
union such as Eurofedop which supports plans aimed at the preservation of employment through 
differentiation. 

So, in all, this was an interesting event, which gave us the opportunity to have contacts with CEOs from 17 
countries. Thus we made appointments to have meetings in a near future, with Goran Ćirić in Serbia and 
Botond Szebeny in Brussels. 

Finally, I wish to congratulate the organisations in Serbia and the secretariat of PostEurop in Brussels. 
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PostEurop – Plenary Assembly 
Belgrado (Servië), 25-26.04.2012 

Adaptability – Efficiency – Value 

Op woensdag en donderdag 24-25.04.2012 was Bert Van Caelenberg  
te gast op “PostEurop” Plenary Assembly met als thema Adaptability – 
Efficiency – Value in Belgrado. 

Zeventien Europese postoperatoren kwamen er samen om een aantal 
statutaire wijzigingen te stemmen en een nieuw werkingsplan te 
bespreken. 

Op donderdagvoormiddag was er een PostEurop Business Forum 
met als titel “Merging with the Digital World”. 

Bert Van Caelenberg, als secretaris-generaal van Eurofedop, had in Belgrado gesprekken met de voorzitter 
en secretaris-generaal van de Telekom vakbond. Met Njegos Potezica, lid van het Uitvoerend Bestuur en 
voorzitter van de SDSS. 

Bij ontvangst had ook een onderhoud plaats met Aleksandar Pavlovic van de Post vakbond Union PTT 
Serbia 

De CEO van de Service Post had samen met de 
voorzitter en secretaris-generaal van PostEurop de eer 
om de Eerste Minister Mirko Cvetković te verwelkomen 
bij de openingszitting. Hij benadrukte dat de snelheid 
waarmee hangende politieke problemen opgelost 
worden, de stabiliteit van de regio zullen verbeteren. 
Servië heeft gekwalificeerd personeel en dagelijks 
komen er economische partners bij. Hij vraagt de 
aanwezigen deze boodschap verder uit te dragen. 

De secretaris-generaal van PostEurop, Botond 
Szebeny, geeft de contouren waarin men in de 
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toekomst wil werken. Voor de werkgroep Corporate Social Responsibility (CSR) verwijst hij naar een nieuwe 
impuls die aan de sectorieel sociale commissie gegeven werd. PostEurop zal daar voor de werkgeverszijde 
optreden in de toekomst. 

Samengevat gaat hij voor vertrouwen met een nieuwe visie en nieuwe boodschap. Een lidgeoriënteerde 
organisatie met voldoende ondersteuning van de HQ. Ook een meer opsplitsing tussen core activiteiten en 
technische activiteiten. 

Bij de herziening van de statuten wordt onderscheid 
gemaakt tussen de wettelijke regels die verder in 
statuten blijven en een huishoudelijk reglement. Dit 
moet flexibele werking en herziening van regels 
mogelijk maken. 

De werking moet down-up and top-down. Een 
gestructureerde betrokkenheid en responsabilisering 
van de leden. Om alles waar te maken komt er een 
“Drivers pocket” wat het naar buiten treden van de 
organisatie zal verbeteren. Met het unaniem stemmen 
van de nieuwe regels, heeft de algemene vergadering 

in Belgrado de grootste hervorming ingezet sedert het oprichten van PostEurop 20 jaar geleden. 

Na een algemeen overzicht van de activiteiten van oktober 2011 tot maart 2012, gaven de voorzitters van de 
verschillende werkgroepen hun resultaten. 

Over de Europese wetgeving sprak Bernard Damiens van bpost. Nieuwe uitdaging is de e-regulation die 
Commissaris Barnier uitwerkt voor de e-commerce. Dataprojecten en public procurement zijn initiatieven van 
Commissaris Viviane Reding. Het verder ontwikkelen van wetgeving voor internationaal transport door DG 
Tax en DG Market dient verder te worden opgevolgd. 

Bij een aantal werkgroepen vb. het milieu, loopt 
een project gefinancierd door de EU. Activiteiten 
zijn opleidingen in nieuwe landen, verder opvolgen 
van lopende projecten met externe of interne 
financiering, alsook het belangrijke thema van de 
voorbereiding van het UPU-Congres. Dit Congres 
vindt plaats In Doha waar leden van over de hele 
wereld op 04.10.2012 samenkomen om een 
nieuwe ploeg te kiezen. 

Edouard Dayan gaat na 8 jaar de UPU verlaten als 
secretaris-generaal. Er werd met hem afgesproken 
om op de Beroepsraad Post en Telecom in Thun 
een overzicht te geven van de UPU-activiteiten en 
doelstellingen. Voor PostEurop is het van het grootste belang om in de UPU voldoende vertegenwoordigd te 
zijn zodat de belangen van Europa kunnen worden verdedigd.  

In het Business Forum kregen we bij de aanvang een beeld van de Electronic Services bij de Servische Post 
door M. Goran Ćirić, CEO van PTT Communication "Srbija". 
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Zijn voorstelling was verrassend. Natuurlijk heeft zijn telecombackground hem toegelaten hier een postbedrijf 
uit te bouwen volgens een model dat hij “Digital Reality” noemde en waar menig Europees Operator nog 
moet aan beginnen. 

Een aantal experts kozen resoluut voor de “fusie” van de Post met de Digitale Wereld. Anderen waren 
gematigder. 

Zo o.a. Joost Vantomme die vooral inging op de regulering in Europa. Hij wil een meer pragmatische 
aanpak. 

Een voorbeeld van differentiëring en opbouw van marktvolume gaf M. Peter Somers, CEO van bpost parcels 
and international. Hij voorziet in te spelen op “de” twee tendensen in onze maatschappij, tweeverdieners met 
minder tijd en veroudering van de bevolking. Zijn voorstelling van plannen tot 2015 laat veel verhopen bij een 
vakbond als Eurofedop die achter die plannen staat om door differentiëring de tewerkstelling te kunnen 
behouden. 

Samengevat, een zeer leerrijk gebeuren, met belangrijke contacten die gelegd werden met CEO’s uit 17 
landen. Verder werden afspraken gemaakt om binnenkort met Goran Ćirić in Servië en Botond Szebeny in 
Brussel te gaan samenzitten. 

Tot slot mijn felicitaties aan de organisaties in Servië en aan het secretariaat van PostEurop in Brussel. 
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