
 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 1 A 

2513 AA  S GRAVENHAGE 

2513AA22XA 

Datum  8 juni 2016 

Betreft Kamervragen van het lid Kerstens 

 

 Pagina 1 van 3 

 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

T 070 333 44 44 

F 070 333 44 00 

www.rijksoverheid.nl 
 
 
 
Onze referentie 

2016-0000134864 

 

 

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Kerstens (PvdA) 

over “Overtreding van de Arbowet door PostNL”. 

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

L.F. Asscher 
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Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid over overtreding van de Arbowet door PostNL (ingezonden 13 

mei 2016) 

 

Vraag 1 

Kent u het bericht ‘PostNL overtreedt Arbo-regels pakketbezorgers’? 1)  

 

Antwoord 1 

Ja. 

  

Vraag 2 

In hoeverre komt de door PostNL gebruikte constructie om via zelfstandige 

postbezorgers de arboregels te omzeilen vaker voor in de pakkettenbranche? 

Welke andere bedrijven hebben gebruik gemaakt van vergelijkbare constructies of 

maken hier nog steeds gebruik van? Zijn er eerder in de pakkettensector boetes 

opgelegd voor het ontwijken van de arboregels? 

 

Antwoord 2 

In mijn brief aan uw Kamer van 23 september 20151 heb ik een beeld geschetst 

van de inzet van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de pakketpostsector, 

op basis van interviews met de vier grootste bedrijven. Daarin heb ik aangegeven 

dat PostNL in aanzienlijke mate werkt met zzp’ers. De andere bedrijven met een 

groot marktaandeel op het gebied van bezorging bij particulieren (DHL, DPD, 

GLS) stellen alleen te werken met subcontractors die personeel in dienst hebben 

(zelfstandigen met personeel, zmp’ers). Bij het lopende onderzoek van de 

Inspectie SZW in de sector is echter gebleken dat de aanbieders van 

pakketbezorging bijna allemaal in meer of mindere mate gebruik maken van de 

inzet van zelfstandige pakketbezorgers. PostNL zet verreweg de meeste 

zelfstandigen in. PostNL heeft inmiddels bekendgemaakt dat aan zzp’ers een 

arbeidsovereenkomst is aangeboden en dat er geen nieuwe zzp’ers worden 

ingezet. 

Er zijn in de pakkettensector de laatste tien jaar een vijftal ongevallen gebeurd 

waarbij overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving zijn vastgesteld. 

Daarvoor zijn ongevallenboeterapporten opgemaakt.    

 

Vraag 3 

Wat is uw algemene beeld over de naleving van de arboregels in de 

pakkettensector? Is er wat u betreft voldoende verbetering in vergelijking met de 

eerder uitgevoerde 'verkenning naar de arbeidsomstandigheden in de 

pakketdienstensector'? Ziet u in de situatie bij PostNL aanleiding om nadere actie 

te ondernemen om deze naleving te bevorderen en om ontwijking van arboregels 

krachtiger te bestrijden? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen en op welke 

termijn? Zo niet, waarom niet? 

 

Antwoord 3 

Naar aanleiding van de verkenning pakketdienstensector heeft de Inspectie SZW 

actie ondernomen en zijn, om de naleving van arboregels te bevorderen, zeven 

handhavingstrajecten onder pakketkoeriers ingezet, waaronder een traject bij 

PostNL. Deze trajecten lopen nog.  

                                                
1 Kamerstukken II, 2015/16, 29 502, nr. 115 
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In algemene zin kan geconstateerd worden dat er in de sector meer aandacht 

voor arbeidsomstandigheden is. De sector heeft de branche-RI&E nader 

uitgewerkt en beter geschikt gemaakt voor toepassing in deze specifieke markt. 

Daarnaast blijkt uit de gesprekken met werkgevers dat het besef aanwezig is dat 

zij tekort zijn geschoten in de inventarisatie van arbeidsrisico’s en het nemen van 

maatregelen en dat ze inmiddels initiatieven nemen voor vernieuwing en 

verbetering van de RI&E, het plan van aanpak en toepassing op de werkvloer. 

Daarmee worden stappen gezet in de goede richting, maar het is nog te vroeg om 

te constateren dat de situatie op de werkvloer daadwerkelijk voldoende is 

verbeterd. Ik wacht de resultaten van de lopende acties en initiatieven af. 

Mochten die niet leiden tot voldoende verbetering, dan zal ik nadere actie 

overwegen. 

 

Vraag 4 

Deelt u de mening dat het onlangs aangekondigde sectoroverleg tussen sociale 

partners zich bij uitstek leent voor afspraken over bijvoorbeeld 

arbeidsomstandigheden? 

 

Antwoord 4 

Ja. Ik juich overleg over verbetering van de arbeidsomstandigheden altijd toe. Het 

is echter de keuze van de sociale partners welke onderwerpen zij onderdeel laten 

uitmaken van een sectoroverleg. 

 

1) http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/11-05-2016/postnl-

overtreedt-arbo-regels-pakketbezorgers/ 
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