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Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 
Inleiding 
Ten behoeve van het plenaire debat over de toekomst van de postmarkt op 12 september a.s. willen de 
vakbonden FNV, Bond van Post Personeel, CNV en VHP2  u graag nog hun gezamenlijke visie onder de 
aandacht brengen.  
 
Naar onze mening dienen de onderstaande 2 randvoorwaarden1 te worden gerealiseerd. 
 

1. Duurzame werkgelegenheid met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 

De concurrentie op arbeidsvoorwaarden duurt onverminderd voort en binnen de bedrijven is er veel 
onrust op allerlei gebied. Wij constateren dat er niet alleen structureel en op grote schaal min – max 
contracten worden ingezet, maar ook dat er wordt beloond op basis van normering waardoor er op 
grote schaal minder dan het minimumloon wordt betaald. 

Omdat het volume in de postmarkt in hoog tempo krimpt en de concurrentie desondanks blijft 
toenemen, kampen de bedrijven met een hoge reorganisatiedruk: het kan zo gewoon niet langer meer!  
De druk op werknemers neemt onverantwoorde vormen aan. Een van de signalen die dat bevestigt is 
het vertrek van medewerkers en/of het niet meer in kunnen vullen van vacatures. Het is niet 
verantwoord om op deze manier door te blijven gaan, ook in de wetenschap dat de enige manier 
waarop er nog bezuinigd kan worden juist is op de arbeidsvoorwaarden van medewerkers, de grootste 
kostenpost binnen de postbedrijven.  

                                                             
1 In onze bijdrage aan de postdialoog (zie bijlage 1) van mei jl.  zijn de randvoorwaarden nader uitgewerkt. 
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Er moet zo snel mogelijk een goed perspectief worden geboden aan alle werknemers in de sector. Dit 
kan worden gerealiseerd door het creëren van een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenpakket gebaseerd 
op een normale arbeidsovereenkomst.  
 
2. Goede en betaalbare dienstverlening voor de klant. 

Alleen als de postvoorziening betaalbaar en van goede kwaliteit is, blijft deze aantrekkelijk voor de 
klant. Indien dat is geborgd dan heeft dat ook positieve effecten op de werkgelegenheid. Ten behoeve 
daarvan dienen er passende maatregelen te worden getroffen. 
Het kunstmatig in stand houden van meerdere netwerken is niet opportuun in onze ogen. De huidige 
regelgeving leidt er toe - met zijn “kunstmatige” bevordering van netwerkconcurrentie- dat de tarieven 
voor grootzakelijke postgebruikers (zoals banken en verzekeraars) laag blijven en de consument steeds 
meer moet betalen. Deze onevenwichtige situatie moet stoppen. 
Een te dure postzegel leidt onvermijdelijk tot het wegvallen van de vraag. In Denemarken verstuurt 
bijna niemand meer post door afnemende service en enorme prijsverhogingen.  

 
Toekomst Postmarkt: sociaal verantwoorde consolidatie en continuïteit van de postvoorziening 
Met instemming hebben wij de conclusies gelezen van het rapport van mevrouw Oudeman, de verkenner 
van de postmarkt2. Kort samengevat concludeert zij: 

 Versobering of aanbesteding van de Universele Postdienst leidt onvoldoende tot continuïteit; 
 Regulering gericht “op het stimuleren van netwerkconcurrentie”, moet worden aangepast;  
 Consolidatie van de twee grote postbedrijven is de enige optie die een betaalbare postdienst 

veiligstelt voor de komende jaren. 

Wij juichen het toe dat staatssecretaris Keijzer grote delen van het Advies Toekomst Postmarkt overneemt 
en heeft aangekondigd de Postwet aan te passen3.  
Wij dringen er dan ook bij u op aan haar op te roepen daar haast mee te maken. We moeten daarbij geen 
tijd verloren laten gaan! De tijd dringt. 
Het treffen van de nodige maatregelen om de consolidatie tot stand te brengen op korte termijn draagt 
ertoe bij dat zoveel mogelijk werknemers in de postsector hun baan en inkomen kunnen behouden. Elke 
maand krimpt de postmarkt met 1 procent, de urgentie is enorm groot.  
Staatssecretaris Keijzer verwijst voor de beoordeling van de consolidatie naar de ACM. Zij vraagt de ACM  
daarbij ook rekening te houden met publieke belangen. Wij zien echter een groot risico als de ACM  
consolidatie afwijst. De onzekerheid en instabiliteit die dan ontstaat is desastreus voor het 
toekomstperspectief van veel werknemers in de postmarkt. Consolidatie is in onze ogen van levensbelang 
en wij verwachten dan ook dat de staatssecretaris haar eigen verantwoordelijkheid neemt met betrekking 
tot het faciliteren van de consolidatie. In dat kader dient ook de opdracht aan de ACM nog eens 
nadrukkelijk te worden bekeken t.a.v. het functioneren van de postmarkt.  
In geval van consolidatie dienen er ook afspraken te worden gemaakt over het realiseren van een sociaal 
verantwoord vangnet voor medewerkers die hun baan verliezen en zijn er ook zekerheden nodig voor het 
nakomen van de pensioenverplichtingen.  
 
 

                                                             
2 Advies Toekomst Postmarkt naar aanleiding van de Postdialoog januari t/m mei 2018 Marjan Oudeman 
Juni 2018, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/advies-toekomst-postmarkt 
3 De recente definitieve uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, waarin het “belastend 
besluit” van ACM met toegangsverplichtingen voor PostNL wordt vernietigd, illustreert de noodzaak voor 
de aanpassing van de Postwet. 
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Tenslotte 
Het zal duidelijk zijn dat wij snelle besluitvorming nastreven om grote negatieve sociale gevolgen te 
voorkomen. Het is voor bedrijven in de huidige omstandigheden niet meer mogelijk om alles met 
bezuinigingen op te lossen en ook de groei van pakketten biedt geen soelaas4. Recent gepresenteerde 
cijfers tonen aan dat postbedrijven zich inmiddels in zeer zwaar weer bevinden. 
 
Zorg voor de 60.000 mensen die hun brood verdienen in de postmarkt is meer dan ooit nodig. 
 
Wij rekenen op uw steun. 
 
Uiteraard zijn wij graag bereid ons standpunt nader toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de vakbonden FNV, CNV, Bond voor Post Personeel en VHP2, 
 
G. Deleij & E.D. Haneveld  A. Zwaagstra  J. Bol 
Bestuurders FNV   Bestuurder CNV  Bestuurder Bond van Post Personeel 
    i./o.   i./o. 

       
 
Ger.Deleij@fnv.nl          
Etienne.Haneveld@fnv.nl   a.zwaagstra@cnv.nl j.bol@copgroep.nl 
 
A. Tumelaire 
Bestuurder VHP2 
i./o. 

 
andre.tumelaire@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 De ACM stelt op 3 september jl., in haar “Post en Pakkettenmonitor 2017” dat de groei van de 
pakkettenmarkt “ruime compensatie” biedt voor de krimp van de postmarkt. Het werk dat wegvalt in de 
postsector wordt op echter geen stukken na gecompenseerd door de groei van pakketten voor de 
postbedrijven. Dat laatste niet alleen vanwege de onvergelijkbaarheid van het volume (2016: 2,8 miljard 
poststukken en 350 miljoen pakketten) maar deels ook door het type werk.. 


