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Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. de griffier vaste Tweede Kamercommissie EZ/Postmarkt
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Aan

Elbert Dijkgraaf, Sharon Gesthuizen, Dion Graus, Agnes Mulder, Carola Schouten, Kees Verhoeven, Mei Li
Vos; Remco Bosma; leden Tweede Kamercommissie EZ/Postmarkt
Van

Etienne Haneveld, FNV
Joost Bol, Bond van Post Personeel
Aynur Polat, CNV Connectief
Datum

11 maart 2016
Dossier

Postmarkt
Betreft

Stand van zaken postmarkt

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Aanstaande woensdag, 16 maart, spreekt u in de vaste Kamercommissie EZ over de Postmarkt. Hoewel de
ontwikkelingen rondom de arbeidsovereenkomsten niet expliciet op de agenda staan, willen wij u
verzoeken dit wel in het overleg met de minister aan de orde te stellen. En om de minister te verzoeken
actief bij de diverse postbedrijven te informeren hoe ver zij staan op het ‘ingroeipad’ en hoe zij denken te
gaan voldoen aan de wettelijke bepaling dat vanaf 1 januari 2017 80% van de postbezorgers een
arbeidsovereenkomst moet hebben.
Reden voor dit verzoek is dat de vakbonden FNV, CNV en Bond van Post Personeel zich grote zorgen maken
over het behalen van deze wettelijke voorwaarde. De signalen die wij van leden en andere werknemers
krijgen, duiden erop dat postbedrijven, en met name Sandd, nog geen enkele actie ondernemen om toe te
groeien naar een situatie waarin 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst heeft.
Wij krijgen de volgende signalen:
• Postbezorgers die nieuw aangenomen worden, krijgen een overeenkomst van opdracht (ovo)
aangeboden, ook wanneer zij uitdrukkelijk vragen om een arbeidsovereenkomst;
• Bestaande overeenkomsten van opdracht worden niet of nauwelijks omgezet in
arbeidsovereenkomsten;
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Ook stellen wij vast dat:
• Het nieuwe Tijdelijk Besluit Postbezorgers nog steeds niet is gepubliceerd, ondanks dat de
consultatie al in de zomer van 2015 is afgerond (zie voor onze reactie op deze consultatie de bijlage
bij deze brief);
Toezichthoudende organen op geen enkele manier lijken te controleren of bedrijven werken aan het tijdig
kunnen nakomen van deze wettelijke bepaling, laat staan aanwijzingen te geven dat en hoe zij per 1 januari
2017 aan de 80%-norm moeten voldoen. Dit wekt bij ons de indruk dat de postbedrijven – en met name
Sandd – zich weinig gelegen laten liggen aan de wettelijke kaders die u als Tweede Kamer heeft gesteld.
Immers, u als Kamer sprak zich naar aanleiding van het rapport Vreeman eerder uit over de wenselijkheid
om een gelijk speelveld te creëren op de postmarkt en om de schrijnende onzekerheid voor postbezorgers
in te dammen. In eerste instantie zou al per 20 september 2013 80% van de postbezorgers via een
arbeidsovereenkomst werkzaam moeten zijn. Welbewust heeft u vervolgens in januari 2015 de U-bocht die
Sandd in de wet had gevonden, door het aannemen van het Amendement Gesthuisen-Mei Li Vos
onmogelijk gemaakt.
Nu lijken bepaalde postbedrijven opnieuw te proberen de wettelijke bepaling te ontlopen. Het kan toch
niet zo zijn dat een bedrijf met een beroep op de “marktomstandigheden” de uitdrukkelijke wens van de
Tweede Kamer voor een gelijk speelveld in de postmarkt en voor meer zekerheid voor postbezorgers, keer
op keer naast zich neerlegt. Dat zou immers betekenen dat de wet niet geldt als “marktomstandigheden”
uitdagend zijn; dat kan niet waar zijn. Wij vragen u daarom na uw kaderstellende bevoegdheid nu ook
gebruik te maken van uw controlerende bevoegdheid en de minister het volgende te verzoeken:
•
•

•
•

Het Tijdelijk Besluit Postbezorgers zo spoedig te publiceren en te vragen of voorzien wordt in een
ingroeipad voor 2016
Contact op te nemen met de diverse postbedrijven, met name Sandd, om te vragen welk
percentage van hun postbezorgers op dit moment werkzaam is op grond van een
arbeidsovereenkomst en hoe zij denken op 1 januari 2017 aan de wettelijke eis van 80% te kunnen
voldoen (dus hoe ziet hun ‘ingroeipad’ er uit);
Direct op 1 januari 2017 met een overzicht te komen van het percentage postbezorgers per bedrijf
dat werkt op basis van een arbeidsovereenkomst;
Ervoor te zorgen dat controlerende organen zijn aangehaakt en voorbereid, zodat indien nodig
direct per 1 januari 2017 handhavend kan worden opgetreden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw inzet voor de verbetering van de positie van postbezorgers in de
postbranche.
Met vriendelijke groet,

E.D. Haneveld
Bestuurder FNV

A. Polat
Bestuurder CNV

J. Bol
Bestuurder Bond van Post
Personeel

Correspondentieadres:
FNV, Boerhaavelaan 1
2713 HA Zoetermeer
Bijlage: Bondenbrief van 7 september jl. aan 1e Kamer consultatie Tijdelijk besluit postbezorgers.

