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In de agenda van Marjan Oudeman is morgen helaas geen ruimte. Donderdag vanaf 11.30 
uur wel. Hopelijk past dat voor jullie ook? 

Met vriendelijke groet, 
 

Op 19 feb. 2018 om 09:55 heeft 
" @nl.abnamro.com @nl.abnamro.com>" 
< @nl.abnamro.com @nl.abnamro.com>> het 
volgende geschreven: 

Beste Marjan Oudeman, 

Onze agenda's staan het vandaag helaas niet toe. Morgen tussen 13.30 en 14.30 zijn 
zowel  als ik beschikbaar. Indien dit ook bij jullie past zorg ik voor een 
dial-in / uitnodiging. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
ABN AMRO Bank N.V. | Corporate & Institutional Clients | M&A Advisory 
Gustav Mahlerlaan 10 | P.O. Box 283 (HQ4035) | 1000 EA Amsterdam | The Netherlands 
M: +31 (0)6  | E: 

@nl.abnamro.com< @nl.abnamro.com> 

From: Marjan Oudeman @gmail.com< @gmail.com>> 
To: @nl.abnamro.com< @nl.abnamro.com>, 

@nl.abnamro.com< @nl.abnamro.com> 
Cc: @minez.nl< @minez.nl> 
Date: 16-02-2018 11:53 
Subject: Afspraak 
________________________________ 

Beste  en , als vervolg op de email van  zou 
ik graag komende maandag een afspraak inplannen met  en mijzelf. 
Geef graag even aan hoe dit het beste te doen? 

Met vriendelijke groet, 
Marjan Oudeman 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav 
Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the 
Commercial Register of Amsterdam under number 34334259. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the 
Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 20 februari 2018 16:02
Aan: 'Marjan Oudeman'
Onderwerp: fusiebespreking PostNL en Sandd

Ha Marjan, 

Ik heb vandaag bij de beleidsdirectie gevraagd wat er bekend is over de fusiepoging die gedaan is tussen PostNL 

en Sandd. 
Hieronder het perspectief van de beleidsdirectie op deze geschiedenis. 
En inderdaad, ook hier wijst een bordje richting consolidatie. 

Met vriendelijke groet, 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 20 februari 2018 14:57 
Aan:  
Onderwerp: postdialoog 

,  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

  
 

 
………………………………………………………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Mededinging en Consumentenbeleid 
Bezuidenhoutseweg 73/2594 AC/’s-Gravenhage 
Postbus 20401/ 2500 EK/’s Gravenhage 
………………………………………………………… 
B-Noord 3

M 06 

Emai @minez.nl
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com>" 
@nl.abnamro.com<mailto @nl.abnamro.

com>> het volgende geschreven: 

Beste Marjan Oudeman, 

Onze agenda's staan het vandaag helaas niet toe. Morgen tussen 13.30 en 
14.30 zijn zowel  als ik beschikbaar. Indien dit ook bij jullie 
past zorg ik voor een dial-in / uitnodiging. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
ABN AMRO Bank N.V. | Corporate & Institutional Clients | M&A Advisory 
Gustav Mahlerlaan 10 | P.O. Box 283 (HQ4035) | 1000 EA Amsterdam | The 
Netherlands 
M: +31 (0)6  | E: 

@nl.abnamro.com<mailto @nl.abnamro.c
om> 

From: Marjan Oudeman 
@gmail.com< @gmail.com>> 

To: @nl.abnamro.com< @nl.abnamro.com>, 
@nl.abnamro.com @nl.abnamro.c

om> 
Cc: @minez.nl @minez.nl> 
Date: 16-02-2018 11:53 
Subject: Afspraak 
________________________________ 

Beste  en , als vervolg op de email van 
 zou ik graag komende maandag een afspraak inplannen met 
 en mijzelf. 

Geef graag even aan hoe dit het beste te doen? 

Met vriendelijke groet, 
Marjan Oudeman 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at 
Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is 
registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) 
Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 
34334259. 
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Postdialoog – Verkennend gesprek Marjan Oudeman met  

19 februari 2018,  

Betrokkenheid WPvA bij postmarkt: 

• Bij Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek gedaan naar strategie van logistieke

dienstverleners. Daarbij ook gekeken naar post- en pakketmarkt in Europa en in Nederland.

• Bij TNO 10 jaar onderzoek gedaan naar postmarkt. Focus op de toekomst van de bezorging en

het sorteerproces.

• Tegenwoordig bij Hogeschool van Amsterdam: stadslogistiek,

transportmanagement en elektrificering van bezorging. PostNL is een van

de partners in onderzoeksprojecten, naast MSG (postbezorger in

Twente), Bubble Post (actief in ruim 15 steden in België en Nederland,

gespecialiseerd in het uitvoeren van logistieke bewegingen in

drukbevolkt stedelijk gebied), PicNic (levensmiddelen bezorging), DHL,

aanbieders van elektrisch vervoer zoals Stint (de Cargo Stint is ontwikkeld voor 'last-mile

delivery' in stedelijke gebieden, komt op plekken waar bestelbusjes niet kunnen komen).

• WPvA is betrokken bij onderzoek in de (post)logistiek, samen met bedrijven uit de postmarkt,

bijv. LevLogic, Sandd en PostNL.

Toekomstbeeld WPvA over de postmarkt: 

• Post- en pakketmarkt zullen niet samengaan. Distributiewijze enen serviceniveau (en daarmee

kostenniveau) zijn en blijven simpelweg te groot. Pakketmarkt wordt bediend met bestelbusje

(kosten ca €35/uur), terwijl post in stedelijke gebieden lopend en op de fiets kan. Ook zijn de

logistieke netwerken totaal verschillend. Tevens is frequentieverschil enorm: gemiddeld gezin

krijgt 20 keer per jaar een pakket bezorgd en 2 à 3 keer per week brievenpost.

• Belangrijkste criterium voor vervoerwijze post en pakketten is de interdrop-afstand. Als

interdrop-afstand groter is dan 160 meter, is vervoer met bestelbusje efficiënter dan lopend of

per fiets. Onderscheid op interdrop-afstand is belangrijker dan onderscheid in stedelijk en niet-

stedelijk gebied. Op basis van interdrop-afstand hebben bezorgbedrijven precies in beeld wat

de bezorgkosten per gebied zijn. Dit is goed in te delen op basis van postcode6-gebieden

(volledige postcode, bestaande uit 4 cijfers en 2 letters).

• Groei op bezorgmarkt zit vooral in sector levensmiddelen, met relatief groot volume per

bezorging (50 à 80 liter). WPvA verwacht niet dat bezorging levensmiddelen en post wordt

gecombineerd. De bezorgproducten en logistieke netwerken zijn te verschillend.

• WPvA verwacht groei in markt op pakketten met groter volume, stijging van aantal

brievenbuspakketjes zal beperkt zijn.

• De UPD-verplichting van 5 dagen per week en 24-uurs bezorging is niet meer van deze tijd. Er

is nauwelijks post die echt haast heeft. Medische post en medicijn-post zijn uitzonderingen,

maar daar zijn mogelijk andere oplossingen voor. De kosten om het huidige serviceniveau te

behouden zijn te hoog, met name doordat de bezorgkosten in dunbevolkte gebieden relatief

heel hoog zijn en opgebracht moeten worden uit het universele tarief.

• Ook is per gebied voorspellende waarde bekend van het percentage ontvangers dat thuis is op

verschillende tijdstippen gedurende de dag.

• Online leveranciers draaien allemaal al jaren verlies (Bol, Amazon, etc), waardoor er grote

druk is op kostenbesparingen. Diverse marktpartijen hebben fors geïnvesteerd in

bezorgnetwerk en zoeken nu naar volume (post, levensmiddelen, pakketten) om dat netwerk

rendabel te maken.

Inschatting WPvA veranderingen postmarkt over vijf jaar: 

• In Europa veel minder bezorgbedrijven dan nu (voor bedrijven zijn oude netwerken en oude

sorteerprocessen te duur en een blok aan het been); in Nederland zullen er maximaal 1 à 2

bezorgbedrijven overblijven, op de last mile maar één. Overblijvende bedrijven hebben

synergie tussen brievenpost en pakketten gevonden.

• Over vijf jaar zal er meer ‘stroomopwaartse’ samenwerking in de keten zijn, bijv. in

sorteerproces, vervoersysteem in de stad, universeel postcodesysteem in Europa. Door per

fase in de keten te optimaliseren, ontstaat een efficiëntere keten als geheel.

• Synergievoordelen gezocht in aanpalende markten, zoals de huis-aan-huis-bladen. Dit

marktsegment kent de lokale situatie (incl. aanwezigheid bewoners) uitstekend en is in staat

om lokale post te bezorgen.
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• Grote shake-out op basis van het sorteerproces. Het is met krimpend volume onmogelijk om

aan oude, dure IT-systemen vast te houden.

• Centrale overheid reguleert gebiedsgewijs om te zorgen dat onrendabele gebieden ook

bediend worden.

Synergiemogelijkheden: 

• De synergiemogelijkheden op de bezorgmarkt zijn beperkt. Hooguit zijn voordelen te behalen

aan het begin en aan het eind van de bezorgketen.

• Sorteerwijze PostNL en Sandd zijn zeer verschillend: bij PostNL wordt aan de voorkant

gesorteerd op straatniveau, bij Sandd wordt deze sorteerstap door de postbezorger gedaan.

• In dunbevolkte gebieden is synergie te behalen door pakket- en postbezorging te combineren,

daar rijdt immers sowieso al een bestelbus voor de post wegens de grote interdrop-afstand.

Toekomst UPD: 

• Er zijn nog veel optimalisaties in de postsector mogelijk.

• Concurrentie levert veel voordelen op: prijsdruk, kostenefficiency, innovatie.

• Om de positieve effecten van marktwerking te benutten, moet verplichte dienstverlening

worden opgeheven. Indien er behoefte is aan 24-uurs post, zal vanuit de markt dat wrden

aangeboden, wellicht met prijsdifferentiatie. Bezorgbedrijven weten precies wat bezorgkosten

per gebied zijn.

• Om UPD betaalbaar te houden moet serviceniveau (aantal bezorgdagen en bezorgtijd) omlaag.

• In stedelijk gebied zal huidig serviceniveau (5 dagen per week) interessant blijven voor

marktpartijen, in niet-stedelijke gebieden moeten de spelregels soepeler worden (verplichting

5 dagen omlaag en 24 uurs-bezorging eruit).

• Aanbesteden vindt WPvA geen geschikt instrument voor de UPD, door spelregels te

versoepelen behoudt je een interessante markt.

Innovatieve ontwikkelingen die post- en pakketmarkt dichter bij elkaar brengen: 

• Door inzet van kleinere voertuigen (zoals cargo-bikes) zijn de bezorgkosten significant lager

(€15 à €20/uur) dan bezorging met traditionele bestelbusjes (€35/uur).

• Efficiënter gebruik van vervoermiddel leidt tot significant lagere bezorgkosten (vergelijk

gebruik bezorgbus van AH en bezorgbus van PicNic: PicNic-bus is kleiner, efficiënter en

goedkoper. AH-bus is rijdend magazijn waarbij groot deel van de bus in gebruik is als

gangpad, terwijl bus van PicNic vol zit en van buitenaf gevuld en leeggehaald kan worden; AH-

bus doet gemiddeld 3 leveringen per uur en PicNic-bus doet gemiddeld 12 leveringen per uur).

• Inzet van autonoom rijdende voertuigen die de bezorger volgen, met name in dichtbevolkte

gebieden. Het volume dat de bezorger mee kan nemen is een stuk groter dan wat op de

bezorgfiets of handkar mee kan.

• Inzet van address-intelligence en big data, om het aantal succesvolle eerste bezorgmomenten

te vergroten (nu wordt veel rondgereden met pakjes die niet afgeleverd kunnen worden omdat

de ontvanger niet thuis is).

Rol overheid: 

• Rol centrale overheid: bescherming van arbeidsvoorwaarden. Nu zijn bezorgers (o.m. op

maaltijd-bezorgmarkt) onverzekerd bij verkeersongeluk in arbeidstijd, vanwege

stukloonbetaling en ontbreken arbeidsovereenkomst.

• Centrale overheid heeft verder geen rol in regulering markt. Als er veel busjes in dezelfde

straat rijden zoeken marktpartijen vanzelf de samenwerking.

• T.a.v. verduurzamen bezorging (veilig, stil, zero emissie) heeft overheid geen rol, markt pakt

dat vol op, o.m. met Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

• Lokale overheid heeft belangrijke rol in reguleren van bezorgmogelijkheden in de wijk, dmv

planologie, ruimtelijk ontwerp en venstertijden voor bezorging.

Nadere info: 

• WPvA stelt info beschikbaar over het verschil in bezorgkosten per vervoermiddel en hoe de

bezorgkosten zijn opgedeeld (first mile, sorteer, last mile). En daarbij inzicht in welk middel in

welke situatie  meest interessant is, belangrijk criterium: interdrop-afstand.
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 Dan nog een link naar de wijziging van het minimumloon mbt stukloon:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/documenten/publicaties/2017/05/29/factsheet‐
stukloon‐voor‐werkgevers

De directie waar jullie contact mee kunnen opnemen over CAO’s is: directie Uitvoeringstaken 
Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW),  @minszw.nl).  
Zou je mij op de hoogte willen houden over de datum van het gesprek, dan kan ik hem voor die tijd nog bijpraten. 
Als je vragen hebt of meer informatie wenst, laat het weten. 
Ik hoor graag weer van je als er ontwikkelingen zijn.  
Groeten   

 

............................................................................................
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Arbeidsverhoudingen/Afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag| Toren D, 12e etage 
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag
www.rijksoverheid.nl
............................................................................................
E  @minszw.nl
T 06
werkdagen: ma, di, wo en do

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Als je vragen hebt of meer informatie wenst, laat het weten. 
Ik hoor graag weer van je als er ontwikkelingen zijn.  

Groeten   

 
 

............................................................................................ 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Directie Arbeidsverhoudingen/Afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie 
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag| Toren D, 12e etage  
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag 
www.rijksoverheid.nl 
............................................................................................ 
E  @minszw.nl 
T 06   

werkdagen: ma, di, wo en do 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
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4. Trigger wijziging vd aanwijzing
Er moet wel een trigger zijn om de huidige aanwijzing in te trekken. Dat is ingekaderd in de wet. Wij kunnen niet 

zomaar zeggen: goh, laten we eens een aanbesteding gaan organiseren.  

2. Onze Minister kan een aanwijzing geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

a. de goede uitvoering van de universele postdienst of een gedeelte hiervan niet meer gewaarborgd is;
b. een verlener van de universele postdienst heeft aangegeven dat een rendabele uitvoering van deze dienst niet

mogelijk is;
c. het aangewezen postvervoerbedrijf daarom verzoekt;
d. een ander postvervoerbedrijf te kennen heeft gegeven de universele postdienst uit te willen voeren.

Van: )  
Verzonden: vrijdag 23 februari 2018 11:08 
Aan: ) 
Onderwerp: aanwijzen UPD dienstverlener 
Ha  

Hoe ziet het proces om tot aanwijzing UPD dienstverlener te komen er eigenlijk uit? En wie is eigenaar van het 
proces? 

En is de aanwijzing voor een bepaalde periode? 

Met vriendelijke groet, 

 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................ 
T 06  

minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

........................................................................ 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

















1

)

Van: Postdialoog
Verzonden: dinsdag 27 februari 2018 17:26
Aan: '
Onderwerp: RE: Persbericht kwaliteit postbezorging in Nederland

Beste , 

Dank voor het persbericht. De berichtgeving in de media had ik ook al gezien, persbericht is goed opgepikt. 

Met vriendelijke groet,  

 

Van: @vgpnl.nl]  
Verzonden: dinsdag 27 februari 2018 13:42 
Aan: Postdialoog 
Onderwerp: Persbericht kwaliteit postbezorging in Nederland 

Geachte mw. Oudeman, 

Zoals recent met u en de heer   besproken stuur ik u hiermee het vandaag verschenen VGP‐
persbericht. 
De naar de afzonderlijke postdistributeurs herkenbare detail resultaten uit het onderzoek zijn uitsluitend 
beschikbaar voor de leden van VGP en worden vanwege het door de VGP nagestreefde 
concurrentiebelang niet gepubliceerd. 
Wel kan ik u melden dat de door ons gemeten kwaliteit zich bevindt tussen de volgende bandbreedtes: 

 ‘bezorging op tijd’ van 94‐98%
 ‘overkomstzekerheid’ van 99‐100%

Met vriendelijke groeten, 
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Zou je mij de twee definitieve onderzoeksopdrachten willen mailen? 
Dank alvast.  

Met vriendelijke groet, 
 10.2.e
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verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Van:
Verzonden: donderdag 1 maart 2018 13:38
Aan:
CC:
Onderwerp: kamervragen gerelateerd aan postdialoog

 in kamervragen van vandaag van de SP staat 1 vraag waar we misschien even contact over moeten 

hebben. 

7. 

Is de verkennende fase van de postdialoog inmiddels afgerond? Zo ja, wanneer ontvangt de Kamer de definitieve 
kaders waarbinnen de dialoog zich zal afspelen? 

Wij hebben in de brief van januari aan de Kamer iets gezegd over de fasering en over de kaders. Het was niet 

perse onze intentie om daarna nog weer iets aan de Kamer te sturen, maar het is duidelijk dat de Kamer hier 
beslist bij betrokken wil blijven. We moeten iig antwoord geven op deze vraag en ook alvast even nadenken wat 
we dan in tweede instantie nog aan informatie over de dialoog aan de Kamer willen sturen voorafgaand aan de 

start van de thematafels.  

Misschien heb je hier nu al een reactie op, en anders moeten we voor volgende week maar even kort 

overlegmoment inplannen, 

 

 
………………………………………………………… 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Mededinging en Consumentenbeleid 

Bezuidenhoutseweg 73/2594 AC/’s-Gravenhage 

Postbus 20401/ 2500 EK/’s Gravenhage 

………………………………………………………… 

B-Noord 3

M 06 

Emai @minez.nl
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de 

ACM   

Van: Postdialoog [ @minez.nl] 
Verzonden: donderdag 1 maart 2018 9:28 
Aan:  
Onderwerp: aanbestedingsregels post 

Beste  en  

PostNL gaf aan dat zij bij aanbestedingsprocedures verplicht zijn om als eerste (een week voordat anderen dat 
moeten doen) hun tarieven bekend moeten maken vanwege marktmacht.  
Volgens hen leidt dat ertoe dat zij zo’n  % van de aanbestedingen mislopen, omdat concurrenten dan natuurlijk 

altijd (ook al is het maar heel weinig) onder die prijs gaan zitten. 
Weten jullie of dat klopt? En waar is die procedure dan vastgelegd? 

Met vriendelijke groet,  

 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................ 
T 06  

minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

........................................................................ 

10.2.e

10.2.e
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10.2.e
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daarbij niet aanwezig zijn).  
Hopelijk past één van de volgende mogelijkheden, locatie kan EZK of SZW zijn: 

- dinsdag 27 feb tussen 10 en 16 uur
- donderdag 1 maart tussen 10 en 16 uur

Met vriendelijke groet, 

 

........................................................................ 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T 06  

minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ezk 
........................................................................ 

Van: @minszw.nl]  
Verzonden: donderdag 22 februari 2018 11:43 
Aan: Postdialoog 
Onderwerp: Stukken SZW 
Dag  , 
Hierbij enkele stukken naar aanleiding van het gesprek van vandaag. 

 Brief staatssecretaris EZK 30 nov 2017 (over wijziging Tijdelijk Besluit);

 Brief minister SZW 15 dec 2017 (plannen Regeerakkoord arbeidsmarkt);

 Dan nog een link naar de wijziging van het minimumloon mbt stukloon:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/documenten/publicaties/2017/05/29/factsheet‐
stukloon‐voor‐werkgevers

De directie waar jullie contact mee kunnen opnemen over CAO’s is: directie Uitvoeringstaken 
Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW),  @minszw.nl).  
Zou je mij op de hoogte willen houden over de datum van het gesprek, dan kan ik hem voor die tijd nog bijpraten. 
Als je vragen hebt of meer informatie wenst, laat het weten. 
Ik hoor graag weer van je als er ontwikkelingen zijn.  
Groeten   

 

............................................................................................
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Arbeidsverhoudingen/Afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag| Toren D, 12e etage 
Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag
www.rijksoverheid.nl
............................................................................................
E  @minszw.nl
T 06 
werkdagen: ma, di, wo en do

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 

10.2.e
10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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)

Van: )
Verzonden: vrijdag 2 maart 2018 18:14
Aan: )
Onderwerp: Re: Dit is pas last mile solution

Ja, staat in elk geval op de longlist.  

Op 2 mrt. 2018 om 17:53 heeft @minez.nl> het volgende geschreven: 

Ter info! PicNic op het lijstje?  

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Met vriendelijke groet, 
 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @minez.nl> 
Datum: 2 maart 2018 om 13:53:14 CET 

Aan: " @minez.nl>,  
@minez.nl> 

Onderwerp: Antw.: Dit is pas last mile solution 

Mooi dat de markt dit zelf oppakt!  

Van: )  
Verzonden: vrijdag 2 maart 2018 13:33 
Aan: ) 
Onderwerp: Dit is pas last mile solution 

https://www.nu.nl/ondernemen/5157986/picnic-gaat-retourzendingen-wehkamp-meenemen.html  

253
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verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Van: Postdialoog  
Verzonden: woensdag 28 februari 2018 16:33 

Aan: 'Businesspost | ' 
Onderwerp: concept verslag 

Beste  en  

Bijgevoegd vinden jullie het concept-verslag van het gesprek van afgelopen week. 

Graag hoor ik deze week of jullie wijzigingen of aanvullingen hebben. 

Met vriendelijke groet,  

 

........................................................................ 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T 06  
minez.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ezk 
........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

10.2.e
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@minez.nl 

http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

........................................................................ 
 
 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

10.2.e
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages.  
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Met vriendelijke groet,  

 
 

Ik doe mee aan 40 dagen geen druppel! Benieuwd? klik hier 

Bezoekadres  Europalaan 40, 3526 KS Utrecht   m         m    
m m

Telefoon   030   
E‐mail  @kbo‐pcob.nl
Website  www.kbo‐pcob.nl

10.2.e
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Van: Postdialoog  @minez.nl>  
Verzonden: woensdag 28 februari 2018 16:33 
Aan: 'Businesspost |  @businesspost.nu>;  @ergon.nu> 
Onderwerp: concept verslag 

Beste  en  

Bijgevoegd vinden jullie het concept-verslag van het gesprek van afgelopen week. 
Graag hoor ik deze week of jullie wijzigingen of aanvullingen hebben. 

Met vriendelijke groet,  

 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................ 
T 06  

minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ezk 
........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

10.2.e
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)

Van: )
Verzonden: dinsdag 6 maart 2018 11:14
Aan: )
Onderwerp: marktordening
Bijlagen: SEO_Tante_Pos_krijgt_concurrentie_2003.pdf; ERGP report_access_postal_network.pdf; 201612

_WIK_MinEZ_Future scenario developments in the Dutch postal market_FINAL (3).pdf

 een deel van wat  zouden opleveren is in deze rapporten ook beschreven. Kan me 
wel voorstellen dat de toegankelijkheid van die info daarbij matig is. Een paper van enkele blz toegespitst op NL 

situatie is natuurlijk handzamer, maar ik stuur je dit toch maar even ter achtergrond.  

 

 
………………………………………………………… 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Mededinging en Consumentenbeleid 

Bezuidenhoutseweg 73/2594 AC/’s-Gravenhage 

Postbus 20401/ 2500 EK/’s Gravenhage 

………………………………………………………… 

B-Noord 3

M 06 

Email @minez.nl

260
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Punt waar ik bijv. ook mee zit is dat alles wat we nu opschrijven nog niet besproken is met de 
deelnemers aan de dialoog en dat daar nog best aanvullingen of aanscherpingen uit naar voren 

kunnen komen. Terwijl dat volgens mij niet zo relevant is. Achterliggend motief voor de 
kamervraag is veel meer of de staatssecretaris aan jou beperkende kaders heeft meegegeven, 
zoals bijv. het uitsluiten van de optie om terug te gaan naar een monopolie-positie. 

Met vriendelijke groet, 

 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T 06  
minez.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

10.2.e

10.2.e
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........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T 06  
minez.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  

10.2.e

10.2.e
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afdoende waarborgen moet bieden tegen mededingingsrisico’s, maar wacht nog even op terugkoppeling. Verder hebben wij 
wel ideeën bij het lijstje van deelnemers van de thematafels, maar hadden geen concrete afspraken meer gemaakt of jij 
eerst een groslijst stuurt of niet. Is het handig dat wij schieten of heb jij een lijst met mogelijke deelnemers waarop we 
kunnen reageren? 

Tot zover. Schroom niet om contact op te nemen bij vragen. Ben morgen goed bereikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

  
 

Directie Telecom Vervoer en Post 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

T: +31 
M: +31

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 

www.acm.nl 
www.consuwijzer.nl 

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM  

Van: Postdialoog @minez.nl]  
Verzonden: donderdag 1 maart 2018 9:28 
Aan:  
Onderwerp: aanbestedingsregels post 

Beste  en  

PostNL gaf aan dat zij bij aanbestedingsprocedures verplicht zijn om als eerste (een week voordat anderen dat 
moeten doen) hun tarieven bekend moeten maken vanwege marktmacht.  

Volgens hen leidt dat ertoe dat zij zo’n  % van de aanbestedingen mislopen, omdat concurrenten dan natuurlijk 
altijd (ook al is het maar heel weinig) onder die prijs gaan zitten. 
Weten jullie of dat klopt? En waar is die procedure dan vastgelegd? 

Met vriendelijke groet,  

 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................ 
T 06  

minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ezk 
........................................................................ 
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Van: Postdialoog  @minez.nl]  
Verzonden: woensdag 28 februari 2018 15:03 
Aan:  @uu.nl>;  @uu.nl> 
Onderwerp: concept aantekeningen gesprek 

Beste  en  

Bijgevoegd vinden jullie het concept-verslag van het gesprek van afgelopen maandag. 
Graag hoor ik deze week of jullie wijzigingen of aanvullingen hebben. 
En hopelijk zien we jullie voorstel deze week tegemoet. 

Met vriendelijke groet,  

 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................ 
T 06  

minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ezk 
........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

10.2.e
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(afwezig op vrijdag) 

T.: 070

M.: 06 

E.: @consumentenbond.nl 

Van: Postdialoog  @minez.nl]  
Verzonden: dinsdag 6 maart 2018 15:50 
Aan:  @consumentenbond.nl> 
Onderwerp: RE: artikel volkskrant

OK, helder. Dank. 

Met vriendelijke groet, 

 

Van: @consumentenbond.nl]  
Verzonden: dinsdag 6 maart 2018 15:10 
Aan: Postdialoog 
Onderwerp: RE: artikel volkskrant 

Beste   

Dank voor je bericht. Ik neem contact op met de journalist (daarbij moet ik opmerken dat het 
bericht al geschreven en gepubliceerd is, dus het effect zal minimaal zijn).  

De uitnodiging mag naar: 

Consumentenbond 

T.a.v. 
Postbus 1000
2500 BA Den Haag

Eventuele verdere correspondentie hoeft tot nader bericht niet naar de heer   

Met vriendelijke groet, 

 

  

(afwezig op vrijdag) 

T.: 070

M.: 06 

E.: @consumentenbond.nl 

Van: Postdialoog  @minez.nl]  
Verzonden: dinsdag 6 maart 2018 14:32 
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Aan:  @consumentenbond.nl> 
Onderwerp: artikel volkskrant

Beste , 

Zoals zojuist telefonisch afgesproken stuur ik hierbij het artikel uit de Volkskrant mee. 
Fijn als je dat nog recht kan zetten en in ieder geval voor de toekomst weet hebt van de contacten 
die tot nu toe zijn geweest tussen het ministerie van EZK en de Consumentenbond (met name via 

). 

Tot slot hoor ik graag aan wie van de Consumentenbond we tzt de uitnodiging voor de postdialoog 
kunnen sturen. 

Met vriendelijke groet, 

 

........................................................................ 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T 06  
minez.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  







2

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 6 mrt. 2018 om 17:57 heeft @minez.nl> het 
volgende geschreven: 

Ha  

In overleg met  vraag ik hierbij je akkoord om een inkoopaanvraag in te 
dienen voor het uitzetten van een opdracht om: 

- verschillende marktordeningsmodellen in beeld brengen die toepasbaar zijn op
de postmarkt (de gehele keten, niet alleen de last mile).
- enkele om marktordeningsmodellen in beeld te brengen die praktijk zijn in
enigszins vergelijkbare markten.

De uitkomst willen we benutten als denkraam tijdens de dialoog als het gaat om
marktordeningsmogelijkheden.

Voorkeursleverancier is Universiteit Utrecht. 
Inschatting van de kosten: 8000 euro. 

Dank alvast. 

Met vriendelijke groet, 

 

........................................................................ 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T 06  
minez.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 





2

Van: @acm.nl]  
Verzonden: donderdag 1 maart 2018 17:14 
Aan: Postdialoog;  
Onderwerp: RE: aanbestedingsregels post 

Beste  

Bedankt voor de onderstaande e-mail met vragen en je dinsdag gestuurde verslag van ons gesprek vorige week. 

Om eerst op je onderstaande vragen te reageren. Wij herkennen dit niet. De tarieven die PostNL aan zakelijke 
verzenders (retailtarieven) rekent zijn niet gereguleerd. Vanuit onze regulering is er geen regel die PostNL verplicht 
eerder zijn retailtarieven kenbaar te maken dan andere postvervoerders. 

Het lijkt erop dat PostNL refereert aan de situatie van voor 1 augustus 2017. Onder artikel 9 Postwet gold dat PostNL 
postvervoerders gelijk moest behandelen als haar retailklanten. Als PostNL destijds een klant een nieuw tarief of 
nieuwe tariefstructuur bood, moest het dit conform artikel 9 Postwet ook aanbieden aan andere postvervoerders. In 
een aantal gevallen had PostNL dat niet gedaan. Daarop hebben wij artikel 9 Postwet gehandhaafd. Daarover lopen 
nog verschillende juridische procedures.  

De ACM heeft in het marktanalysebesluit per 1 augustus 2017 ervoor gekozen om de relatie tussen 
wholesaletarieven en retailtarieven te ontkoppelen. Het door PostNL genoemde nadeel doet zich derhalve niet meer 
voor. De wholesaletarieven moet PostNL wel kenbaar maken, maar de hoogte van de wholesaletarieven legt geen 
beperking op aan de retailtarieven die PostNL wil rekenen (mits het niet leidt tot strijd met de Mededingingswet). 

Bijgevoegd tref je ook onze wijzigingen en aanvullingen bij je verslag aan. Heb twee versies toegevoegd, één met 
wijzigingen en één schoon. Schrik niet van de vele wijzigingen en aanvullingen. Wij hebben getracht om op punten 
specifieker te beschrijven wat we bedoelen en op punten nog informatie toegevoegd als context. Vandaar dat er op 
het oog veel wijzigingen zijn. Mocht er vragen of onduidelijkheden zijn, laat het weten. 

Wij komen nog terug bij je voor onze actiepunten. Ik heb vanuit onze Directie Mededinging, die toeziet op de naleving 
van de Mededingingswet, al geluiden gekregen dat een rol van de ACM als waarnemer bij de dialoog / thematafels in 
principe afdoende waarborgen moet bieden tegen mededingingsrisico’s, maar wacht nog even op terugkoppeling. 
Verder hebben wij wel ideeën bij het lijstje van deelnemers van de thematafels, maar hadden geen concrete 
afspraken meer gemaakt of jij eerst een groslijst stuurt of niet. Is het handig dat wij schieten of heb jij een lijst met 
mogelijke deelnemers waarop we kunnen reageren? 

Tot zover. Schroom niet om contact op te nemen bij vragen. Ben morgen goed bereikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

  
 

Directie Telecom Vervoer en Post 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

T: +31 70
M: +31 6 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 

www.acm.nl 
www.consuwijzer.nl 

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de 

ACM   
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Van: Postdialoog @minez.nl]  
Verzonden: donderdag 1 maart 2018 9:28 
Aan:  
Onderwerp: aanbestedingsregels post 

Beste  en  

PostNL gaf aan dat zij bij aanbestedingsprocedures verplicht zijn om als eerste (een week voordat anderen dat 

moeten doen) hun tarieven bekend moeten maken vanwege marktmacht.  
Volgens hen leidt dat ertoe dat zij zo’n  % van de aanbestedingen mislopen, omdat concurrenten dan natuurlijk 
altijd (ook al is het maar heel weinig) onder die prijs gaan zitten. 

Weten jullie of dat klopt? En waar is die procedure dan vastgelegd? 

Met vriendelijke groet,  

 

........................................................................ 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T 06  
minez.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

........................................................................ 
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EENS, WE GAAN ERVAN UIT DAT HET STUK NIET BEDOELD IS OM STAVAZA E.D. UITEEN TE ZETTEN. 

Ik zou het fijn vinden van jullie wel een schema te krijgen met denkbare structuren en mogelijke 
samenwerkingsvormen voor de “last mile” discussie. Ik zou kort zijn met voorbeelden vanuit andere 
sectoren vanwege mijn eerder genoemde punt. Ik hoop dat jullie bij het schema alvast aan kunnen 
geven wat kan, wat niet kan, of wat nog nader uitgezocht moet worden, zodat jij   daar wat 
later beter op terug kan komen. 

HELDER. 

Ik hoop dat dit zo werkt en of dit aansluit bij wat jullie zelf al hadden opgegeven. Maar dan hebben 
we elkaars verwachtingen in ieder geval bij deze kortgesloten. 

Ik hoor graag nog even. 

Hartelijke groet, 
Marjan Oudeman 

Op 8 mrt. 2018, om 09:56 heeft  @uu.nl> het 
volgende geschreven: 

Beste Marjan en   
Dank voor jullie email, waarop we graag nog even reageren. Op zich zijn de vragen 
die jullie geanalyseerd willen zien worden begrijpelijk, en een zinnig toevoeging aan 
ons voorstel. Het zijn ook interessante vragen. 
We worstelen echter met onze beschikbare tijd en de (zeer) korte termijnen 
waarover we in onze telefonische vergadering spraken. Realistisch gezien hebben 

 en ik tot begin april elk enkele dagdelen om aan dit onderzoek te werken. 
Daarin is haalbaar wat we in de voorlopige offerte hebben aangeboden. Uit die 
korte weergaven van modellen vloeit een idee van welke keuzes er zijn vrij 
makkelijk voort. In zo'n overzicht zouden, globaal en zonder nader onderzoek, de 
voor‐ en nadelen van de verschillende marktordeningsmodellen naast elkaar 
benoemd kunnen worden, om meer houvast te bieden in de gesprekken met 
stakeholders. 
Maar een diepgaandere analyse van de verschillende criteria en 
afwegingsvoorwaarden, en een bijgaande analyse van de Europese en 
mededingingsrechtelijke context, vergt (veel) meer tijd. 

  zou eventueel na begin april (afhankelijk van beschikbaarheid) verdere
verdieping kunnen aanbrengen wat betreft de vergelijking van
marktordeningsmodellen;

 Ik ben vanaf april tot half mei in totaal vier weken in het buitenland. Mijn
tijd is derhalve zeer beperkt, dat betekent dat een verdere
Europeesrechtelijke en mededingingsrechtelijke analyse niet in die periode
gedaan kan worden. Dat kan op zijn vroegst pas in de tweede helft van mei.

Ons voorstel is derhalve als volgt: 
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 De eerste slag maken we conform de voorlopige offerte, met daaraan
toegevoegd een korte weergave van keuzecriteria (aan de hand van globale
vergelijking tussen modellen), zodat er een schets wordt opgenomen van
overwegingen/criteria (bij keuze van marktordeningsmodel) om mee te
nemen in de gesprekken;

 Indien daar behoefte aan is, gaan we in april een vervolg daar aan geven; dit
zal voornamelijk   zijn werk zijn, waarin hij verder op de
‘overwegingen/criteria bij maken van keuzes’ in kan gaan indien verdieping
gewenst is;

 Indien daar behoefte aan is, kunnen we vanaf half mei een analyse maken
van de inpassing bij EU/mededingingsrechtelijke voorwaarden. Daarin
draaien we de rollen om: ik kan daarin het voortouw nemen, terwijl 
meeleest.

Groet 
 

  
Europa Institute Utrecht University School of Law | Renforce Research 
Programme | Institutions Research Programme | Newtonlaan 201 Utrecht 

| The Netherlands | 0031 – (0)30 @uu.nl 

-----Original Message----- 
From: @minez.nl]  
Sent: woensdag 7 maart 2018 10:14 
To: ) 
Cc: Marjan Oudeman 
Subject: Re: concept aantekeningen gesprek 

Beste  en  

Nog een aanscherping/uitbreiding bij de onderzoeksvragen: 
kan aangescherpt: 
- Mogelijke modellen;
- Overwegingen/criteria (bij keuze model) om mee te nemen in de dialoog;
- In hoeverre passen die modellen in de Europese en mededingingskaders?

Met vriendelijke groet, 
 

Op 6 mrt. 2018 om 16:43 heeft Postdialoog 
@minez.nl< @minez.nl>> het volgende geschreven: 

Beste  en  

Dank voor jullie voorstel. 
Op pagina 1 onderaan staat dat de voor- en nadelen niet in beeld gebracht worden. Het is niet 
helemaal duidelijk of dat betrekking heeft op de verschillende ordeningsmodellen of op de 
verschillende oganisatievormen van de UPD. 
Wij hebben er in elk geval juist wel behoefte aan dat de voor- en nadelen van de verschillende 
marktordeningsmodellen naast elkaar in beeld worden gebracht. Of in ieder geval relevante 
keuzecriteria voor welk model je het beste kunt kiezen. Dat inzicht biedt juist houvast in een 
discussie/dialoog over de verschillende marktordeningsmodellen. 
Verder zie ik bij onderdeel 2 staan dat jullie de UPD beknopt beschrijven. Vanuit de 
beleidsdirectie is de UPD al samengevat in 1 A4tje, zie attachment. 

Graag hoor ik of jullie kans zien om de gevraagde voor- en nadelen (of relevante keuzecriteria) 
van de modellen te beschrijven, en of het lukt om inderdaad uiterlijk 1 april de bevindingen op 
te leveren. 

Indien jullie positief antwoorden op deze twee vragen, moet ik de juiste inkoopprocedure 
volgen binnen het ministerie. Jullie krijgen dan een verzoek van het Inkoopplein om een offerte 
aan te leveren (waarvan we nu al het concept hebben gezien). Na akkordering van de offerte 
volgt de formele inkoopopdracht. 

Met vriendelijke groet, 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
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JA DAT IS HAALBAAR. DAARBIJ ZULLEN WE ONS BASEREN OP BESTAANDE ARTIKELEN 
OVER DE POSTMARKT EN NETWERKSECTOREN, DIE INGAAN OP DE ASPECTEN DIE JE 
HIERBOVEN NOEMT. 

Gelet op de krappe tijd is het denk ik niet te doen om vergelijkingen te maken met andere sectoren, want 
dan moet je weer naar de verschillen kijken om te beoordelen of je leentje buur kunt spelen. 

DAT KLOPT, AL IS HET MISSCHIEN WEL MOGELIJK OM O.B.V. ENKELE CRUCIALE 
KENMERKEN GLOBAAL TE WIJZEN OP WELK MODEL HET BESTE PAST BIJ WELKE SECTOR 
(DAT ZOU ILLUSTRATIEF KUNNEN ZIJN) 

Je geeft aan terug te willen gaan naar jullie eerste voorstel. 
Ik zou juist vanwege de krappe tijd en jullie toegevoegde waarde (het lijkt mij dat er juist op gebied van 
mededinging veel expertise bij de UU ligt) jullie tijd niet willen verliezen in rapportages die beogen de 
aanleiding te omschrijven; een recaputilatie van de UD te geven en het kader waarin de postdialoog zich 
bevind. Tenzij jullie het hooguit bedoelen om de aanleiding en beantwoording van onze vraag aan jullie 
toeschetsen. 

EENS, WE GAAN ERVAN UIT DAT HET STUK NIET BEDOELD IS OM STAVAZA E.D. UITEEN TE 
ZETTEN. 

Ik zou het fijn vinden van jullie wel een schema te krijgen met denkbare structuren en mogelijke 
samenwerkingsvormen voor de “last mile” discussie. Ik zou kort zijn met voorbeelden vanuit andere 
sectoren vanwege mijn eerder genoemde punt. Ik hoop dat jullie bij het schema alvast aan kunnen geven 
wat kan, wat niet kan, of wat nog nader uitgezocht moet worden, zodat jij  daar wat later beter op terug 
kan komen. 

HELDER. 

Ik hoop dat dit zo werkt en of dit aansluit bij wat jullie zelf al hadden opgegeven. Maar dan hebben we 
elkaars verwachtingen in ieder geval bij deze kortgesloten. 

Ik hoor graag nog even. 

Hartelijke groet, 
Marjan Oudeman 

Op 8 mrt. 2018, om 09:56 heeft @uu.nl> het volgende geschreven: 

Beste Marjan en  , 

Dank voor jullie email, waarop we graag nog even reageren. Op zich zijn de vragen die jullie geanalyseerd willen zien 
worden begrijpelijk, en een zinnig toevoeging aan ons voorstel. Het zijn ook interessante vragen. 

We worstelen echter met onze beschikbare tijd en de (zeer) korte termijnen waarover we in onze telefonische 
vergadering spraken. Realistisch gezien hebben   en ik tot begin april elk enkele dagdelen om aan dit onderzoek 
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te werken. Daarin is haalbaar wat we in de voorlopige offerte hebben aangeboden. Uit die korte weergaven van 
modellen vloeit een idee van welke keuzes er zijn vrij makkelijk voort. In zo'n overzicht zouden, globaal en zonder 
nader onderzoek, de voor‐ en nadelen van de verschillende marktordeningsmodellen naast elkaar benoemd kunnen 
worden, om meer houvast te bieden in de gesprekken met stakeholders. 

Maar een diepgaandere analyse van de verschillende criteria en afwegingsvoorwaarden, en een bijgaande analyse 
van de Europese en mededingingsrechtelijke context, vergt (veel) meer tijd. 

  zou eventueel na begin april (afhankelijk van beschikbaarheid) verdere verdieping kunnen aanbrengen
wat betreft de vergelijking van marktordeningsmodellen;

 Ik ben vanaf april tot half mei in totaal vier weken in het buitenland. Mijn tijd is derhalve zeer beperkt, dat
betekent dat een verdere Europeesrechtelijke en mededingingsrechtelijke analyse niet in die periode
gedaan kan worden. Dat kan op zijn vroegst pas in de tweede helft van mei.

Ons voorstel is derhalve als volgt: 
 De eerste slag maken we conform de voorlopige offerte, met daaraan toegevoegd een korte weergave van

keuzecriteria (aan de hand van globale vergelijking tussen modellen), zodat er een schets wordt opgenomen
van overwegingen/criteria (bij keuze van marktordeningsmodel) om mee te nemen in de gesprekken;

 Indien daar behoefte aan is, gaan we in april een vervolg daar aan geven; dit zal voornamelijk   zijn werk
zijn, waarin hij verder op de ‘overwegingen/criteria bij maken van keuzes’ in kan gaan indien verdieping
gewenst is;

 Indien daar behoefte aan is, kunnen we vanaf half mei een analyse maken van de inpassing bij
EU/mededingingsrechtelijke voorwaarden. Daarin draaien we de rollen om: ik kan daarin het voortouw
nemen, terwijl   meeleest.

Groet 

 

 

Europa Institute Utrecht University School of Law | Renforce Research Programme | Institutions 

Research Programme | Newtonlaan 201 Utrecht | The Netherlands | 0031 – (0)30 | 

@uu.nl

-----Original Message----- 
From: @minez.nl]  
Sent: woensdag 7 maart 2018 10:14 
To:  
Cc: Marjan Oudeman 
Subject: Re: concept aantekeningen gesprek 

Beste  en  

Nog een aanscherping/uitbreiding bij de onderzoeksvragen: 
kan aangescherpt: 
- Mogelijke modellen;
- Overwegingen/criteria (bij keuze model) om mee te nemen in de dialoog;
- In hoeverre passen die modellen in de Europese en mededingingskaders?

Met vriendelijke groet, 
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Zodra hij heeft gereageerd sturen we het met onze gezamenlijke bevindingen retour. Reken op medio volgende 
week. 

Groet, 
 

Van: Postdialoog  @minez.nl> 
Datum: woensdag 28 februari 2018 om 16:31 
Aan:  @vgpnl.nl>,  @vgpnl.nl'"  @vgpnl.nl> 
Onderwerp: concept verslag 

Beste  en  

Bijgevoegd vind je het concept-verslag van het gesprek van afgelopen week.
Graag hoor ik deze week of jullie wijzigingen of aanvullingen hebben.

Met vriendelijke groet, 

 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................ 

T 06  
minez.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ezk 
........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 







> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Universiteit Utrecht 

Mevrouw  

De heer  

Postbus 80125  

3508 TC Utrecht 

Datum  

Betreft Offerte aanvraag voor overzichtsrapport, Registratienummer 

B73201803091238 

Pagina 1 van 3 

Directie Bedrijfsvoering 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 

T 06-  

i@minez.nl

Ons kenmerk 

PSG-DB / 18043294 

Bijlage(n) Geachte , 

Hiermee vraag ik u een offerte uit te brengen voor een overzichtsrapport conform 

onderstaande beschrijving van de beoogde opdracht.  

Beschrijving van de opdracht 

Overzichtsrapport.  

Vragen m.b.t. het onderzoek: 

- Verschillende marktordeningsmodellen in beeld brengen die toepasbaar zijn op

de postmarkt (de gehele keten), en daarnaast modellen die toepasbaar zijn op

samenwerkingsvormen in de last mile).

- In welke mate zijn die modellen in te passen in de Europese

postmarktregelgeving en mededingingskaders (toetsing)

- Wat zijn belangrijke overwegingen/criteria per model.

Uitvoeringsperiode 

De leverdatum is uiterlijk15 april 2018. 

Eisen 

De maximum totaalprijs is niet hoger dan €  exclusief BTW. 

Het niet voldoen aan een of meer eisen, betekent dat uw offerte terzijde wordt 

gelegd en niet voor gunning in aanmerking komt.  

Inhoud van de offerte  

Ik verzoek u om in de offerte de volgende onderwerpen op te nemen:  

- Een raming van het aantal uren met bijbehorende totaalprijs (exclusief en 

inclusief BTW) voor uitvoering van de opdracht. U zult vergoed worden voor 

de werkelijk gemaakte uren tot ten hoogste deze maximum totaalprijs. 

- de uitwerking van de probleemstelling;  

- een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en de manier waarop 

die worden uitgevoerd; 

- een planning van deze werkzaamheden in de tijd; 
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Ons kenmerk 

PSG-DB / 18043294 

 

- een overzicht van de namen, functies en relevante kennis / ervaring / 

competenties van de in te zetten deskundigen. Tevens geeft u aan wat de 

beoogde rol / taakverdeling / van de betreffende deskundigen op deze 

opdracht wordt; 

- beknopt CV van de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren, met 

informatie bij welke werkgevers de medewerker in dienst is geweest in de 

afgelopen 2 jaar. 

 

Ik verzoek u in uw offerte opgave te doen van de gegevens van de 
facturerende partij. Deze gegevens dienen minimaal te bevatten: NAW 
volgens KvK, KvK nummer, Vestigingsnummer, IBAN rekeningnummer en 
BTW nummer.  
 
Wilt u het KVK-vestigingsnummer van de organisatie, waarvan 
gefactureerd wordt, in uw offerte opnemen? Deze gegevens zijn vereist 
voor een snelle en tijdige factuurafwikkeling en betaling. 
 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stimuleert het actief 

openbaarmaking van onderzoeksrapporten. Dit houdt in dat alle externe 

onderzoeksrapporten aangevraagd onder de Rijksinkoopvoorwaarden ARVODI 

2016, in principe binnen 28 dagen na afronding, in aanmerking komen voor 

actieve openbaarmaking. Indien er bijvoorbeeld een beleidsreactie  nodig is, kan 

gekozen worden voor een later publicatiemoment. Rapporten worden niet 

openbaar gemaakt wanneer de uitzonderingsgronden van de WOB zich tegen 

openbaarmaking verzetten. De onderzoeksrapporten worden gepubliceerd op 

Rijksoverheid.nl. 

 

Met ingang van 1 januari 2017 zijn leveranciers van het Rijk verplicht facturen 

elektronisch te verzenden. Dit kan op vier verschillende manieren: 

• Factuurportaal van de Rijksoverheid 

• Koppeling met Digipoort 

• E-factureren vanuit uw (boekhoud)softwarepakket via Simplerinvoicing 

• E-factureren via een dienstverlener 

 

Voor meer informatie: zie de bijlage ‘Elektronisch factureren aan de 

rijksoverheid’ 

 

Van toepassing zijnde voorwaarden 

Bij het indienen van uw offerte gaat u akkoord met de Algemene 

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van 

Diensten 2016 (ARVODI-2016).  

Bij het indienen van uw offerte gaat u akkoord met de Algemene 

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van 

Diensten 2016 (ARVODI-2016). 

Op de overeen te komen opdracht zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het 

verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2016 (ARVODI-2016) 

van toepassing. De ARVODI-2016 kunnen via 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 3 van 3 
 

Directie Bedrijfsvoering 

 

 
Ons kenmerk 

PSG-DB / 18043294 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-51478.html worden 

geraadpleegd. 

 

Eventueel door u of door uw brancheorganisatie gehanteerde algemene of 

bijzondere voorwaarden zijn uitdrukkelijk van deze opdracht uitgesloten. 

 

Uw offerte dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. Uw offerte dient dertig 

dagen geldig te zijn na de hieronder vermelde uiterlijke ontvangstdatum van uw 

offerte. Uw offerte moet voldoen aan alles wat in de offerteaanvraag is verzocht.  

Aan dit offerteverzoek kunt u geen rechten ontlenen op vergoeding van 

offertekosten of op het verkrijgen van de opdracht. 

 

Uw offerte in pdf formaat dient o.v.v. bovenstaand kenmerk uiterlijk d.d.  

16 maart 2018 ontvangen te zijn op het e-mail adres InkooppleinB73@minez.nl. 

Mocht u van de offerteaanvraag geen gebruik wensen te maken, dan verzoek ik u 

om dit zo snel mogelijk met een motivering aan mij te laten weten. 

De datum van indienen, dient als een fataal moment te worden beschouwd. Het 

risico van vertraging tijdens de postverzending of door onjuiste of onvolledige 

adressering is voor u.  

Offertes en stukken die niet op genoemde datum in het bezit van het 

InkoopppleinB73 zijn, worden van de beoordeling uitgesloten.  

 

Communicatie 

Alle communicatie met betrekking tot dit offertetraject dient te verlopen via de 

contactpersoon (e-mail InkooppleinB73@minez.nl) die deze offerteaanvraag heeft 

behandeld, zie contactgegevens in de colofon.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Mevr.  

Adviseur Bedrijfsvoering InkooppleinB73 

Directie Bedrijfsvoering 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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Gelet op de krappe tijd is het denk ik niet te doen om vergelijkingen te maken met andere sectoren, want 
dan moet je weer naar de verschillen kijken om te beoordelen of je leentje buur kunt spelen. 

DAT KLOPT, AL IS HET MISSCHIEN WEL MOGELIJK OM O.B.V. ENKELE CRUCIALE 
KENMERKEN GLOBAAL TE WIJZEN OP WELK MODEL HET BESTE PAST BIJ WELKE SECTOR 
(DAT ZOU ILLUSTRATIEF KUNNEN ZIJN) 

Je geeft aan terug te willen gaan naar jullie eerste voorstel. 
Ik zou juist vanwege de krappe tijd en jullie toegevoegde waarde (het lijkt mij dat er juist op gebied van 
mededinging veel expertise bij de UU ligt) jullie tijd niet willen verliezen in rapportages die beogen de 
aanleiding te omschrijven; een recaputilatie van de UD te geven en het kader waarin de postdialoog zich 
bevind. Tenzij jullie het hooguit bedoelen om de aanleiding en beantwoording van onze vraag aan jullie 
toeschetsen. 

EENS, WE GAAN ERVAN UIT DAT HET STUK NIET BEDOELD IS OM STAVAZA E.D. UITEEN TE 
ZETTEN. 

Ik zou het fijn vinden van jullie wel een schema te krijgen met denkbare structuren en mogelijke 
samenwerkingsvormen voor de “last mile” discussie. Ik zou kort zijn met voorbeelden vanuit andere 
sectoren vanwege mijn eerder genoemde punt. Ik hoop dat jullie bij het schema alvast aan kunnen geven 
wat kan, wat niet kan, of wat nog nader uitgezocht moet worden, zodat jij  daar wat later beter op terug 
kan komen. 

HELDER. 

Ik hoop dat dit zo werkt en of dit aansluit bij wat jullie zelf al hadden opgegeven. Maar dan hebben we 
elkaars verwachtingen in ieder geval bij deze kortgesloten. 

Ik hoor graag nog even. 

Hartelijke groet, 
Marjan Oudeman 

Op 8 mrt. 2018, om 09:56 heeft @uu.nl> het volgende geschreven: 

Beste Marjan en   

Dank voor jullie email, waarop we graag nog even reageren. Op zich zijn de vragen die jullie geanalyseerd willen zien 
worden begrijpelijk, en een zinnig toevoeging aan ons voorstel. Het zijn ook interessante vragen. 

We worstelen echter met onze beschikbare tijd en de (zeer) korte termijnen waarover we in onze telefonische 
vergadering spraken. Realistisch gezien hebben   en ik tot begin april elk enkele dagdelen om aan dit onderzoek 
te werken. Daarin is haalbaar wat we in de voorlopige offerte hebben aangeboden. Uit die korte weergaven van 
modellen vloeit een idee van welke keuzes er zijn vrij makkelijk voort. In zo'n overzicht zouden, globaal en zonder 
nader onderzoek, de voor‐ en nadelen van de verschillende marktordeningsmodellen naast elkaar benoemd kunnen 
worden, om meer houvast te bieden in de gesprekken met stakeholders. 
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Maar een diepgaandere analyse van de verschillende criteria en afwegingsvoorwaarden, en een bijgaande analyse 
van de Europese en mededingingsrechtelijke context, vergt (veel) meer tijd. 

  zou eventueel na begin april (afhankelijk van beschikbaarheid) verdere verdieping kunnen aanbrengen
wat betreft de vergelijking van marktordeningsmodellen;

 Ik ben vanaf april tot half mei in totaal vier weken in het buitenland. Mijn tijd is derhalve zeer beperkt, dat
betekent dat een verdere Europeesrechtelijke en mededingingsrechtelijke analyse niet in die periode
gedaan kan worden. Dat kan op zijn vroegst pas in de tweede helft van mei.

Ons voorstel is derhalve als volgt: 
 De eerste slag maken we conform de voorlopige offerte, met daaraan toegevoegd een korte weergave van

keuzecriteria (aan de hand van globale vergelijking tussen modellen), zodat er een schets wordt opgenomen
van overwegingen/criteria (bij keuze van marktordeningsmodel) om mee te nemen in de gesprekken;

 Indien daar behoefte aan is, gaan we in april een vervolg daar aan geven; dit zal voornamelijk   zijn werk
zijn, waarin hij verder op de ‘overwegingen/criteria bij maken van keuzes’ in kan gaan indien verdieping
gewenst is;

 Indien daar behoefte aan is, kunnen we vanaf half mei een analyse maken van de inpassing bij
EU/mededingingsrechtelijke voorwaarden. Daarin draaien we de rollen om: ik kan daarin het voortouw
nemen, terwijl   meeleest.

Groet 

 

 

Europa Institute Utrecht University School of Law | Renforce Research Programme | Institutions 

Research Programme | Newtonlaan 201 Utrecht | The Netherlands | 0031 – (0)30  | 
@uu.nl

-----Original Message----- 
From: @minez.nl]  
Sent: woensdag 7 maart 2018 10:14 
To: ) 
Cc: Marjan Oudeman 
Subject: Re: concept aantekeningen gesprek 

Beste  en  

Nog een aanscherping/uitbreiding bij de onderzoeksvragen: 
kan aangescherpt: 
- Mogelijke modellen;
- Overwegingen/criteria (bij keuze model) om mee te nemen in de dialoog;
- In hoeverre passen die modellen in de Europese en mededingingskaders?

Met vriendelijke groet, 
 

Op 6 mrt. 2018 om 16:43 heeft Postdialoog @minez.nl @minez.nl>> het 
volgende geschreven: 

Beste  en  10.2.e 10.2.e
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Met vriendelijke groet,  

 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

........................................................................ 
T 06  

minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ezk 
........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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@minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. rijksoverheid.nl 12032018hjk.docx> 

10.2.e





2

CC:   
Onderwerp: Paralle trajecten postdialoog 
Beste Marjan, 
Graag neem ik je even mee in de recente ontwikkelingen van deze week. Tijdens ons eerste gesprek 
in Den Haag hebben we aangegeven graag constructief en met een open mind mee te willen werken 
aan de postdialoog. Daarnaast hebben we aangeven de nodige scepsis te hebben over het 
onafhankelijke oordeel van EZ. 
Daarom vinden we het op zijn zachts gezegd opmerkelijk dat er deze week door EZ het initiatief is 
genomen om versnelt te komen tot een wetsvoorstel tbv van de borging van de UPD, dit mede naar 
aanleiding van de recent gepubliceerde cijfers van PostNL?? 
Ook is er deze week aangeven dat men zal starten met een internetconsulatie over de status van 
uitzendkrachten in de AMvB 80%. 
Zowel de UPD als arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijk thema in de postdialoog. Blijkbaar kunnen 
we deze dossiers wel even oplossen voorafgaand aan de postdialoog terwijl alle belangrijke dossier 
voor Sandd vooruit zijn geschoven naar de postdialoog. 
Voor ons uiteraard onwenselijk en natuurlijk zal ik EZ middels een schrijven hiervan ook op de 
hoogte stellen. 
Vriendelijke groet, 
Rob Brakenhoff  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

**************************************************************************************** 
De informatie in dit e‐mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
De inhoud van dit e‐mailbericht bereikt u via Internet. Het is derhalve niet uitgesloten dat onbevoegden hiervan 
kennis hebben genomen of de verzonden informatie hebben gemanipuleerd. Voordat enige handeling wordt 
ondernomen of wordt nagelaten op basis van de bovenvermelde informatie moet de inhoud van dit bericht te allen 
tijde geverifieerd worden. 
Het e‐mail verkeer via Internet garandeert geen vertrouwelijkheid. Vertrouwelijke informatie dient niet via Internet 
aan AHC te worden verzonden. AHC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het 
gebruik voortvloeiend uit het gebruik van externe e‐mail via Internet. 
Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Op al onze diensten en 
werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op onze website. In onze 
algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. 
****************************************************************************************  
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Categorisering van longlist van mogelijke deelnemers aan de postdialoog 

Kerngroep 
ACM (autoriteit consument & markt) 

Ministerie van EZK 

PostNL (post- en pakketvervoerder) 

Sandd / VSP (post- en pakketvervoerder) 

Schil 1 (organisaties uitnodigen in fase 1) 
ANBO   (ouderenbond) 

Belastingdienst (Categoriemanager postcontracten staat der Nederlanden) 

Business Post / CZPN (coöperatie SW-bedrijven) 

Consumentenbond / (belangenvertegenwoordiger consumenten) 

Consuwijzer  (vertegenwoordiger consumenten - ACM) 

Cycloon Fietskoeriers / Cycloon Post (pakket en postbezorging, sociaal arbeidsdomein) 

Financiële instelling, bijv. ABN-AMRO 

HvA  (onderzoeksinstituut) 

Ieder(in) (Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) 

Intrapost (postvervoerder, zakelijk) 

KBO-PCOB (ouderenbond) 

Landelijke vereniging kleine kernen (samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor 

kleine kernen en dorpshuizen) 

LSA (netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen, coöperaties) 

Ministerie van SZW 

Nardus (samenwerkende uitvaartorganisaties) 

RIVM  (medische post) 

Skynet Worldwide Express (internationale express vervoerder) 

TLN (Transport Logistiek Nederland, ontwikkeling cao vervoerssector) 

Universiteit Utrecht (onderzoeksinstituut) 

VGP  (belangenbehartiger grootzakelijke postgebruikers) 

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) 

Vakbonden (FNV, CNV, BVPP) 

VNO-NCW  (werkgeversvereniging) 

Schil 2 (organisaties niet uitnodigen in fase 1, maar wel informeren) 
Ahold  (levensmiddelen bezorging) 

Bol.com (e-commerce) 

Coolblue  (e-commerce met eigen bezorgdienst) 

De Buren  (via onbemande kluizen pakketten ontvangen, verzenden en retourneren) 

Deliveroo (maaltijdbezorging) 

DHL  (pakketvervoerder) 

DPD  (pakketvervoerder) 

Frama  (frankeermachines en postverwerking) 

GLS (pakket- en expressvervoer) 

Intimus  (frankeermachines) 

Kiala  (pakket- en expressvervoer) 

Ministerie van IenM 

Ministerie van VWS  

PicNic (bezorgdienst, met name levensmiddelen) 

Postbode.nu (digitaal omzetten papieren post) 

Prime Vision (innovatie-adviesbedrijf, ook op vlak van post) 

SendCloud (verzendbedrijf voor webshops) 

Thuiswinkel.org (belangenvereniging voor alle (web)winkels in Nederland) 

TNO / Connekt / City Logistics (onderzoeksinstituut) 

TNT (pakket- en expressvervoer) 

VVP (vereniging van retailers met post- en bankdiensten in hun assortiment) 
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Schil 3 (organisaties niet uitnodigen in fase 1, en niet informeren) 
ADDPost (digitaal omzetten papieren post) 

Amazon  (e-commerce) 

Bringme (onbemande postkluisjes) 

DeliveryMatch  (verzendbedrijf e-commerce) 

eWarehousing (pakketvervoer, incl warehousing etc) 

HelloFresh  (levensmiddelenvervoer) 

JustCargo (pakketvervoerder, same day delivery) 

KeenDelivery (verzendplatform, alleen pakketten) 

Kiesjefolders (intermediair folderbezorging via Sandd) 

MYPO (pakketbrievenbus) 

Paazldelivery (management platform voor e-commerce) 

Pakkie  (intermediair pakketzendingen) 

Red je pakketje (Same day delivery - pakketvervoer) 

Royal Mail  (post- en pakketvervoerder) 

Smartmile Solutions (pakketvervoer) 

Sprynter (pakketvervoer) 

Wehkamp (e-commerce) 

Zalando  (e-commerce) 



Bericht aan organisaties in schil 1 

Geachte heer/mevrouw, 

De postmarkt is aan sterke verandering onderhevig. Steeds minder consumenten en 

bedrijven sturen fysieke post. Dit komt onder andere doordat er meer alternatieve 

communicatiemiddelen zijn zoals mobiele telefonie, WhatsApp en e-mail. Deze 

veranderingen hebben grote gevolgen voor postbedrijven en voor bedrijven en 

consumenten die gebruik maken van postdiensten. De overheid wil er voor zorgen dat 

het versturen en ontvangen van post voor iedereen in Nederland toegankelijk en 

betaalbaar blijft.  

In 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken een analyse van de toekomst van 

de postmarkt gepubliceerd. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft 

in vervolg op deze analyse onlangs een postdialoog ingesteld. Verschillende bedrijven, 

organisaties, overheden en belangengroepen die direct betrokken zijn bij de post gaan 

met elkaar in gesprek over de toekomst van de postmarkt. Het doel is om in de zomer 

van 2018 een advies te leveren aan de staatssecretaris met voorstellen over de 

inrichting van de toekomstige postmarkt. Om dit in goede banen te leiden heeft de 

staatsecretaris een onafhankelijke voorzitter aangewezen.  

In de eerste (verkennende) fase van de postdialoog nodig ik uw organisatie graag uit om 

uw ideeën voor een toekomstbestendige postmarkt in te brengen. U kunt dat doen door 

middel van een gesprek op 19 of 23 maart (in Den Haag of via videobellen zoals 

FaceTime of Skype) of door een (position) paper toe te sturen. In verband met het 

inplannen van gesprekken hoor ik graag uiterlijk 15 maart of u daarvan gebruik wenst te 

maken. In alle gevallen kunt u contact opnemen via @minez.nl. Ik hoop van 

u te horen.

Met vriendelijke groet, 

Marjan Oudeman  

onafhankelijk voorzitter postdialoog 

Bericht aan organisaties in schil 2 

Geachte heer/mevrouw, 
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De postmarkt is aan sterke verandering onderhevig. Steeds minder consumenten en 

bedrijven sturen fysieke post. Dit komt onder andere doordat er meer alternatieve 

communicatiemiddelen zijn zoals mobiele telefonie, WhatsApp en e-mail. Deze 

veranderingen hebben grote gevolgen voor postbedrijven en voor bedrijven en 

consumenten die gebruik maken van postdiensten. De overheid wil er voor zorgen dat 

het versturen en ontvangen van post voor iedereen in Nederland toegankelijk en 

betaalbaar blijft.  

In 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken een analyse van de toekomst van 

de postmarkt gepubliceerd. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft 

in vervolg op deze analyse onlangs een postdialoog ingesteld. Verschillende bedrijven, 

organisaties, overheden en belangengroepen die direct betrokken zijn bij de post gaan 

met elkaar in gesprek over de toekomst van de postmarkt. Het doel is om in de zomer 

van 2018 een advies te leveren aan de staatssecretaris met voorstellen over de 

inrichting van de toekomstige postmarkt. Om dit in goede banen te leiden heeft de 

staatsecretaris een onafhankelijke voorzitter aangewezen.  

Uw organisatie is weliswaar niet direct actief als brievenpostvervoerder, maar u bent wel 

actief in een aangrenzend marktsegment. Om die reden ben ik geïnteresseerd in uw 

eventuele visie of ideeën voor een toekomstbestendige postmarkt. U kunt daarvoor 

contact opnemen of direct uw inbreng geven via @minez.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Marjan Oudeman  

onafhankelijk voorzitter postdialoog 
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  
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* aanleiding: welke “problemen” zijn er concreet op de betrokken markt(en)? Bijv.
# is er structurele overcapaciteit?
# wil men gezamenlijk “saneren”?

- zijn er (duidelijke) markthiaten? Zo ja: welke?

- is er sprake van marktfalen? Zo ja: welke?

- doemen er anderszins grote problemen op? Zo ja: wèlke dan precies?

‐ willen bepaalde partijen (gaan) samenwerken? 

Ik ben komende week afwezig. Kun je eventuele antwoorden in c.c. sturen naar ?  weet binnen DM de weg 
om dit door te geven aan de juiste personen. 

Mijn , heb ik van het verzoek van mw. Oudeman op de hoogte gebracht.  

Met vriendelijke groet, 

  
 

 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

T: +31 70
M: +31 6 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 

www.acm.nl 
www.consuwijzer.nl 

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM  
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* aanleiding: welke “problemen” zijn er concreet op de betrokken markt(en)? Bijv.
# is er structurele overcapaciteit?
# wil men gezamenlijk “saneren”?

- zijn er (duidelijke) markthiaten? Zo ja: welke?

- is er sprake van marktfalen? Zo ja: welke?

- doemen er anderszins grote problemen op? Zo ja: wèlke dan precies?
‐ willen bepaalde partijen (gaan) samenwerken?

Ik ben komende week afwezig. Kun je eventuele antwoorden in c.c. sturen naar ?  weet binnen DM de weg 
om dit door te geven aan de juiste personen. 

, heb ik van het verzoek van mw. Oudeman op de hoogte gebracht. 

Met vriendelijke groet, 
  

 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

T: +31 70
M: +31 6 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 

www.acm.nl 
www.consuwijzer.nl 

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM   
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Onderwerp: RE: Postdialoog 12-3-18 

Post scriptum: 

 begon (zelf) nog over de reeds ingezette trajecten van de beleidsdirectie van EZK. Dit zijn reeds 
gemaakte afspraken en beloftes van de beleidsdirectie richting de Kamer en die staan los van Oudeman 
en  hun traject. 
Alle uitkomsten van de ingezette trajecten zullen ter beschikking worden gesteld van de dialoog is beloofd. 
Hij bezigde hierbij termen als transparant en informatie delen e.d. 

Ik vond het niet gepast om door te vragen aangezien PostNL vertegenwoordigd was, maar ik zou nog wel 
om opheldering vragen als ik jullie was, aangezien de informatie hierover bijvoorbeeld al niet op open en 
transparantie wijze bij ons is gekomen. 

Met vriendelijke groet, 

 

T +31 55  | F +31 55 | M +31 6 | www.sandd.nl | 
IJsseldijk 2 7325 WZ Apeldoorn | Postbus 10071 7301 GB Apeldoorn | KvK nr: 54018404

 please consider the environment before printing this email 
The information sent with this e-mail message is only for the strict use of the intended recipient. In the event that this e-mail message is incomplete in any 
way  the recipient is kindly requested to contact the sender of this message. It is not permitted to publish  copy  circulate and/or disclose any of this 
information to third parties without the permission of Sandd. If you are not the intended recipient of and are in possession of this e-mail message  please 
notify us immediately  delete the e-mail message from your inbox  and do not use it for any purpose or disclose the contents of this message to third 
parties  or publish  copy or store this information on an information carrier.

**************************************************************************************
** 
De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
De inhoud van dit e-mailbericht bereikt u via Internet. Het is derhalve niet uitgesloten dat onbevoegden 
hiervan kennis hebben genomen of de verzonden informatie hebben gemanipuleerd. Voordat enige 
handeling wordt ondernomen of wordt nagelaten op basis van de bovenvermelde informatie moet de inhoud 
van dit bericht te allen tijde geverifieerd worden. 
Het e-mail verkeer via Internet garandeert geen vertrouwelijkheid. Vertrouwelijke informatie dient niet via 
Internet aan AHC te worden verzonden. AHC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele 
gevolgen van het gebruik voortvloeiend uit het gebruik van externe e-mail via Internet. 
Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Op al onze diensten en 
werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op onze website. In 
onze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. 
**************************************************************************************
**  
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Ik vernam van  dat er in het kader van de “postdialoog” van de kant van de voorzitter, Mw. Oudeman, behoefte 
bestaat aan een verkenning waarbij ook mededingingsexpertise gewenst is. 

Ik kreeg je vanmiddag niet te pakken via de telefoon. 

Er van uitgaande dat een medewerker van de directie Mededinging van ACM die expertise zal inbrengen, heb ik op 
voorhand enkele vragen. De antwoorden daarop kunnen ons helpen bij een zo gericht mogelijke inbreng in de beoogde 
bijeenkomst. 
‐ wat is / zijn de achtergronden van de ronde‐tafel‐besprekingen? 
* initiatief
* deelnemers
* aanleiding: welke “problemen” zijn er concreet op de betrokken markt(en)? Bijv.
# is er structurele overcapaciteit?
# wil men gezamenlijk “saneren”?

- zijn er (duidelijke) markthiaten? Zo ja: welke?

- is er sprake van marktfalen? Zo ja: welke?

- doemen er anderszins grote problemen op? Zo ja: wèlke dan precies?
‐ willen bepaalde partijen (gaan) samenwerken?

Ik ben komende week afwezig. Kun je eventuele antwoorden in c.c. sturen naar ?  weet binnen DM de weg 
om dit door te geven aan de juiste personen. 

, heb ik van het verzoek van mw. Oudeman op de hoogte gebracht. 

Met vriendelijke groet, 
  

 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

T: +31 70
M: +31 6 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 

www.acm.nl 
www.consuwijzer.nl 

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM   
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verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Geachte mevrouw , 

De postmarkt is aan sterke verandering onderhevig. Steeds minder consumenten en 

bedrijven sturen fysieke post. Dit komt onder andere doordat er meer alternatieve 

communicatiemiddelen zijn zoals mobiele telefonie, WhatsApp en e-mail. Deze 

veranderingen hebben grote gevolgen voor postbedrijven en voor bedrijven en 

consumenten die gebruik maken van postdiensten. De overheid wil er voor zorgen 

dat het versturen en ontvangen van post voor iedereen in Nederland toegankelijk en 

betaalbaar blijft.  

In 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken een analyse van de toekomst 

van de postmarkt gepubliceerd. De staatssecretaris van Economische Zaken en 

Klimaat heeft in vervolg op deze analyse onlangs een postdialoog ingesteld. 

Verschillende bedrijven, organisaties, overheden en belangengroepen die direct 

betrokken zijn bij de post gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van de 

postmarkt. Het doel is om in de zomer van 2018 een advies te leveren aan de 

staatssecretaris met voorstellen over de inrichting van de toekomstige postmarkt. 

Om dit in goede banen te leiden heeft de staatsecretaris een onafhankelijke voorzitter

aangewezen.  

In de eerste (verkennende) fase van de postdialoog nodig ik uw organisatie graag uit 
om uw ideeën voor een toekomstbestendige postmarkt in te brengen. U kunt dat 
doen door middel van een gesprek op 19 of 23 maart (in Den Haag of via videobellen 
zoals FaceTime of Skype) en/of door een (position) paper toe te sturen. In verband 
met het inplannen van gesprekken hoor ik graag uiterlijk 15 maart of u daarvan 
gebruik wenst te maken. In alle gevallen kunt u contact opnemen via 

@minez.nl. Ik hoop van u te horen. 

Met vriendelijke groet, 

Marjan Oudeman  
onafhankelijk voorzitter postdialoog  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
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------------------------------------------------------------------------ 
De Belastingdienst stelt e‐mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, 
ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten 
waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te 
verwijderen en de afzender te informeren.  

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default 
or similar formal notices, sent by email.  
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally 
privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.  
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• Minister EZK kan gebruik van uitzonderingsmogelijkheid vanwege gewichtige redenen van algemeen belang, die
naar zijn oordeel zwaarder wegen dan de te verwachten belemmering van de concurrentie;

• Beleidsregel EZK, bijvoorbeeld tav verruiming toepassingsbereik MW. Deze moet dan wel gepubliceerd zijn vóór
het formele concentratieverzoek!
• Aanpassing regelgeving EZK, bijvoorbeeld door dusdanige eisen in de Postwet te stellen dat samenwerking de

enige oplossing is.
• Failing firm verweer. Daarvoor gelden drie criteria: in de eerste plaats zou de in moeilijkheden verkerende
onderneming zonder de concentratie in de nabije toekomst de markt moeten verlaten. In de tweede plaats zou

zonder de transactie het marktaandeel van de failing firm volledig toevallen aan de overnemende partij. In de
derde plaats is er geen alternatieve transactie mogelijk die de mededinging in mindere mate zou belemmeren.
• Efficiencyverweer: dit verweer ziet op de voordelen die partijen kunnen realiseren door de overname, ondanks
de mogelijke mededingingsbeperkingen die de overname tot gevolg heeft. Criteria: kwaliteitsverbetering direct

gevolg van de samenwerking; samenwerking onmisbaar in het kader van kwaliteitsverbetering en daarvoor is
geen alternatief; samenwerking komt consumenten ten goede door kwaliteitswinst die anti-competitieve effecten
te boven gaan; er moet rest-concurrentie overblijven.

Met vriendelijke groet, 
 

........................................................................ 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 

T 06  

minez.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ezk 

........................................................................ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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To: @rivm.nl'" @rivm.nl>, 
Date: 13-03-2018 15:48  
Subject: postdialoog - uitnodiging  

Geachte mevrouw  

De postmarkt is aan sterke verandering onderhevig. Steeds minder consumenten en 

bedrijven sturen fysieke post. Dit komt onder andere doordat er meer alternatieve 

communicatiemiddelen zijn zoals mobiele telefonie, WhatsApp en e-mail. Deze 

veranderingen hebben grote gevolgen voor postbedrijven en voor bedrijven en 

consumenten die gebruik maken van postdiensten. De overheid wil er voor zorgen 

dat het versturen en ontvangen van post voor iedereen in Nederland toegankelijk en 

betaalbaar blijft.  

In 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken een analyse van de toekomst 
van de postmarkt gepubliceerd. De staatssecretaris van Economische Zaken en 
Klimaat heeft in vervolg op deze analyse onlangs een postdialoog ingesteld. 
Verschillende bedrijven, organisaties, overheden en belangengroepen die direct 
betrokken zijn bij de post gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van de 
postmarkt. Het doel is om in de zomer van 2018 een advies te leveren aan de 
staatssecretaris met voorstellen over de inrichting van de toekomstige postmarkt. 
Om dit in goede banen te leiden heeft de staatsecretaris een onafhankelijke voorzitter
aangewezen.  

In de eerste (verkennende) fase van de postdialoog nodig ik uw organisatie graag uit 
om uw ideeën voor een toekomstbestendige postmarkt in te brengen. U kunt dat 
doen door middel van een gesprek op 19 of 23 maart (in Den Haag of via videobellen 
zoals FaceTime of Skype) en/of door een (position) paper toe te sturen. In verband 

met het inplannen van gesprekken hoor ik graag uiterlijk 15 maart of u daarvan 

gebruik wenst te maken. In alle gevallen kunt u contact opnemen via 

@minez.nl. Ik hoop van u te horen.  

Met vriendelijke groet, 

Marjan Oudeman  

onafhankelijk voorzitter postdialoog 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e
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This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 
en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or 
if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht 
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht 
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 

risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag  
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 

the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind 

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht 
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 
the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht 

dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met 

risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag  
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform 

the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind 

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 

verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 

mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from 

the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability 



Het belang van een toekomstbestendig, toegankelijk & betrouwbaar landelijk 

brievenbusnetwerk voor bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma’s 

15 maart 2018, versie 2 (vervangt versie van 21 december 2017) 

Inleiding 

Het ministerie van VWS is als aanbieder van de landelijke bevolkingsonderzoeken en 

screenings-programma’s belanghebbend. VWS heeft het Centrum voor Bevolkings-

onderzoek van het RIVM de opdracht gegeven als regisseur van de landelijke 

bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma’s op te treden. En om vanuit die rol 

ook input te geven in de postdialoog. 

Hieronder een toelichting op het belang voor bevolkingsonderzoeken en screeningen 

dat er dagelijkse (nu en in de toekomst) gemakkelijk medische post (lichaamsmate-

riaal voor laboratoriumanalyse) kan worden verstuurd door burgers en professionals, 

die de volgende dag wordt bezorgd bij de laboratoria. Tevens geven wij u de rand-

voorwaarden voor het verzenden van medische post binnen de bevolkingsonder-

zoeken en screeningen. 

Landelijke bevolkingsonderzoeken & screeningen en medische post  

De logistiek van een aantal landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogram-

ma’s steunt sterk op de huidige verzendwijze van medische post: het brievenbusnet-

werk van PostNL. Dat is een landelijk dekkend netwerk van 8.700 brievenbussen in 

2018, 500 medische brievenbussen (die zondagavond geleegd worden), 24 uur op 7 

dagen toegankelijk en bereikbaar, beschermd door de UPD (Universele Post Diensten) 

en met een goede prijs-kwaliteit verhouding. 

Kenmerken van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningen 

relevant in dit kader zijn 
‒ dat het gaat om grote groepen mensen (bijna 2,5 miljoen per jaar) die door de 

overheid worden uitgenodigd en veelal deelnemen, 
‒ dat er sprake is van kwetsbare, bederfelijke, privacygevoelige lichaamsmaterialen 

die per post verstuurd worden door burgers en professionals, 
‒ dat het belangrijk is dat de overdrachtsduur van afname van materiaal tot aan 

analyse in het laboratorium zo kort mogelijk is, 
‒ dat het belangrijk is dat de verzending van de medische post (lichaamsmateriaal 

plus persoonsgegevens zo betrouwbaar mogelijk is om datalekken te voorkomen. 

Volumes medische post (lichaamsmateriaal) van de landelijke bevolkings-

onderzoeken en screenings-programma’s 

Voor de verzending van medische post in het kader van de bevolkingsonderzoeken en 

screeningen wordt intensief gebruik gemaakt van het brievenbusnetwerk, met jaarlijks 

deze volumes:  

Professionals naar laboratorium: 
- Screening op down-,edwards- en patausyndroom/SEO (bloed): ca. 75.000 (deel

via brievenbus, deel via koeriers)
- Hielprik (bloed op hielprikkaart): ca. 175.000 (tijdslimiet 24 uur)
- Bloedonderzoek bij zwangeren (bloed): ca. 25.000 (plus ca. 37.000 via koeriers)

Burgers naar laboratorium
- Bevolkingsonderzoek naar darmkanker (ontlasting): ca. 1.300.000
- Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (zelfafnameset): ca. 10.000 (+

ca. 480.000 uitstrijkjes via koeriers)

313a
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 Randvoorwaarden medische post bezien vanuit de landelijke bevolkings-

onderzoeken en screeningsprogramma’s  

Voor een landelijk bevolkingsonderzoek / screeningsprogramma is voorwaarde dat het 

opsturen van lichaamsmateriaal laagdrempelig en eenvoudig is (voor alle mensen uit 

de doelgroep toegankelijk). Verder is de betrouwbaarheid, tijdigheid en de kwaliteit 

van bezorging van groot belang omdat het gaat om medische testen op ernstige 

ziekten waarvan de betrouwbaarheid afhangt van snelle analyse, en om privacy-

gevoelige materialen. Daarnaast is efficiëntie in de uitvoering belangrijk om de kosten 

voor de maatschappij acceptabel te houden.  

Vanuit de door de overheid aangeboden landelijke bevolkingsonderzoeken en 

screeningsprogramma’s bezien, moeten de volgende randvoorwaarden geborgd 

worden bij eventuele wijzigingen in de postmarkt: 
• Landelijke dekking
• Toegankelijkheid

o afgiftepunt dichtbij screener / burger
o herkenbaarheid

• Bereikbaarheid (24/7 open)
• Tijdigheid

o bezorging binnen 24 uur, 6 dagen per week
o aankomstgarantie

• Transparantie (traceerbaarheid i.v.m. datalekken)
• Kwaliteit

o temperatuur
o verpakking
o aankomstgarantie

• Kosten: acceptabel en in verhouding tot geleverde kwaliteit

• Toekomstbestendigheid i.v.m. de continuïteit van de bevolkingsonderzoeken en

screeningsprogramma

Twee voorbeelden 

Bevolkingsonderzoek darmkanker 
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker 
Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig 

stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is 

de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Deelnemers versturen 

zelf een beetje ontlasting via de PostNL brievenbussen aan vier laboratoria voor 

analyse. Deelnemers zijn mensen tussen 55 en 75 jaar (78% doet mee), voor wie een 

brievenbus dichtbij (minder dan 1000 m van huis) en goed bereikbaar moet zijn (ook 

b.v. met een rollator). De ontlasting mag niet te lang in de brievenbus liggen omdat

daarmee de betrouwbaarheid van de laboratoriumanalyse afneemt. Ook daarom is het

belangrijk dat de brievenbussen minimaal 5 keer per week geleegd blijven worden.

Het gaat om circa 1,3 miljoen medische poststukken per jaar.
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Neonatale hielprikscreening 
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hielprik 

Met de neonatale hielprikscreening worden 19 (komende jaren uitgebreid tot 31) 

ernstige, aangeboren aandoeningen opgespoord door via een hielprik enkele druppels 

bloed van een pasgeborene af te nemen op een kaart met filtreerpapier. Dit gebeurt 

door screeners, in de eerste levensweek, meestal thuis en soms in het ziekenhuis. De 

aandoeningen waarop gescreend wordt, zijn niet direct na de geboorte merkbaar, 

meestal niet te genezen maar wel allemaal te behandelen. Behandeling moet zo snel 

mogelijk gestart worden om onherstelbare gezondheidsschade (zowel lichamelijk als 

geestelijk - mentale retardatie) bij het kind te voorkomen of te beperken. Daarom 

moet het afgenomen bloed binnen 24 uur (de volgende dag) in het laboratorium zijn 

voor analyse, om de gezondheidswinst zo groot mogelijk te laten zijn. De hielprik-

kaarten worden door de screeners via de PostNL brievenbussen aan vijf laboratoria 

gestuurd. Speciaal voor het weekend zijn er, na de wijziging in de Postwet waardoor 

het aantal collectiedagen (legen van de brievenbus) is verminderd, in samenwerking 

met PostNL 500 brievenbussen gealloceerd als medische brievenbussen (bij zieken-

huizen en in steden waar geen ziekenhuis is op goed bereikbare plaatsen). Deze 

medische brievenbussen worden door PostNL op zondagavond geleegd en de volgende 

ochtend voor 08.00 uur afgeleverd bij de vijf laboratoria. Nagenoeg alle pasgeborenen 

doen mee (circa 175.000 per jaar) en jaarlijks worden met de hielprikscreening circa 

200 kinderen met een ernstige aandoening opgespoord.  
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Kabelbedrijf Altice eindigde met een plus van 1,4% bovenaan in de AEX. Onder andere American 
Tower en investeerder KKR hebben volgens persbureau Bloomberg interesse in de zendmastentak. 
Ook infrastructuurbedrijf TDF en enkele investeringsfondsen zouden een bod overwegen. 

Unilever (-0,4%) kiest volgens de Britse nieuwszender Sky voor Rotterdam als vestigingsplaats voor 
zijn hoofdkantoor. Het voedings- en levensmiddelenconcern zou dat donderdag bekendmaken. 

De financiële fondsen bleven achter. ABN Amro was met een min van 2,1% de grootste verliezer in 
de AEX. ING verloor 0,9%. 

De olieprijs schommelde, nadat de Opec zijn verwachtingen voor de olieproductie had bijgesteld. De 
organisatie van olieproducerende landen denkt dat er meer concurrerende schalieolie op de markt 
komt. De wekelijkse Amerikaanse olievoorraden lieten een gemengd beeld zien: hogere voorraden 
olie, lagere voorraden benzine en diesel. 

Aan het eind van de middag kostte een vat Brent-olie $ 64,39 (-0,4%). Dat had zijn weerslag op de 
fondsen uit de sector. Olie- en gasproducent Shell en tankopslagbedrijf Vopak verloren 0,9%, terwijl 
platformbouwer SBM Offshore met 1% zakte. 

In de Midkap was vastgoedfonds Wereldhave (+1,5%) het best presterende aandeel. De rode 
lantaarn werd gedeeld door handelshuis Flow Traders en biochemieconcern Corbion, die beide met 
2,1% daalden. 

PostNL eindigde onveranderd, ondanks turbulentie bij concurrent Bpost. De voormalige beoogd 
fusiepartner verloor op de beurs van Brussel meer dan 22%. Een overname in de Verenigde Staten 
pakt niet uit zoals gehoopt, en ook in België loopt het aantal verstuurde brieven rap terug. Eind 
februari kreeg PostNL zelf een fikse koersdaling te verstouwen, nadat beleggers teleurgesteld waren 
geraakt over de magere vooruitzichten bij de jaarcijfers. 

Een divisie lager blonk ForFarmers (+5,7%) uit. Analisten van Kepler-Cheuvreux hebben hun advies 
voor het diervoedingsbedrijf verhoogd van 'houden' naar 'kopen', en hun koersdoel met € 0,50 
opgeschroefd naar € 10,50. Ook Basic-Fit, dat dinsdag zijn eerste jaarwinst presenteerde, had met 
een koerswinst van 3,8% een goede dag. 

Accell verloor 6,1%. De fietsenfabrikant raakte dinsdag al 3,5% kwijt, nadat het een adviesverlaging 
kreeg van het Belgische effectenhuis Degroof Petercam. 
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BEURSPLEIN; Blz. 22 

Bescheiden plusje AEX sneuvelt na sombere dagstart Wall Street

Van onze redacteur 15 maart 2018 donderdag 12:00 AM GMT 

Van onze redacteur 

Amsterdam 

De AEX stond woensdag lang op een bescheiden plusje. Totdat Wall Street negatief opende en de koersborden rood 
kleurden. Vooral bankaandelen en oliegerelateerde fondsen verloren. 

De AEX sloot 0,3% lager op 530,97 punten. De Midkap daalde met 0,5% naar 811,96 punten, terwijl de 
smallcapindex 0,2% verloor en op 1044,27 punten eindigde. 

De industriële productie in de eurozone daalde in januari met 1%, ten opzichte van een maand eerder. In vergelijking 
met een jaar geleden steeg de productie juist met 2,7%, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. 

De euro stond onder druk, en kostte bij het sluiten van de Amsterdamse beurs $ 1,2360. Dat kwam mede door Mario 
Draghi. De president van de Europese Centrale Bank (ECB) zei in een speech dat de centrale bank mogelijk langer 
staats- en bedrijfsobligaties zal opkopen als de kerninflatie tegenvalt. Het huidige opkoopprogramma van € 30 mrd 
per maand loopt tot en met september. 

Kabelbedrijf Altice eindigde met een plus van 1,4% bovenaan in de AEX. Onder andere American Tower en 
investeerder KKR hebben volgens persbureau Bloomberg interesse in de zendmastentak. Ook infrastructuurbedrijf 
TDF en enkele investeringsfondsen zouden een bod overwegen. 

Unilever (-0,4%) kiest volgens de Britse nieuwszender Sky voor Rotterdam als vestigingsplaats voor zijn 
hoofdkantoor. Het voedings- en levensmiddelenconcern zou dat donderdag bekendmaken. 

De financiële fondsen bleven achter. ABN Amro was met een min van 2,1% de grootste verliezer in de AEX. ING 
verloor 0,9%. 

De olieprijs schommelde, nadat de Opec zijn verwachtingen voor de olieproductie had bijgesteld. De organisatie van 
olieproducerende landen denkt dat er meer concurrerende schalieolie op de markt komt. De wekelijkse Amerikaanse 
olievoorraden lieten een gemengd beeld zien: hogere voorraden olie, lagere voorraden benzine en diesel. 

Aan het eind van de middag kostte een vat Brent-olie $ 64,39 (-0,4%). Dat had zijn weerslag op de fondsen uit de 
sector. Olie- en gasproducent Shell en tankopslagbedrijf Vopak verloren 0,9%, terwijl platformbouwer SBM Offshore 
met 1% zakte. 

In de Midkap was vastgoedfonds Wereldhave (+1,5%) het best presterende aandeel. De rode lantaarn werd gedeeld 
door handelshuis Flow Traders en biochemieconcern Corbion, die beide met 2,1% daalden. 

PostNL eindigde onveranderd, ondanks turbulentie bij concurrent Bpost. De voormalige beoogd fusiepartner verloor 
op de beurs van Brussel meer dan 22%. Een overname in de Verenigde Staten pakt niet uit zoals gehoopt, en ook in 
België loopt het aantal verstuurde brieven rap terug. Eind februari kreeg PostNL zelf een fikse koersdaling te 
verstouwen, nadat beleggers teleurgesteld waren geraakt over de magere vooruitzichten bij de jaarcijfers. 

Een divisie lager blonk ForFarmers (+5,7%) uit. Analisten van Kepler-Cheuvreux hebben hun advies voor het 
diervoedingsbedrijf verhoogd van 'houden' naar 'kopen', en hun koersdoel met € 0,50 opgeschroefd naar € 10,50. 
Ook Basic-Fit, dat dinsdag zijn eerste jaarwinst presenteerde, had met een koerswinst van 3,8% een goede dag. 

Accell verloor 6,1%. De fietsenfabrikant raakte dinsdag al 3,5% kwijt, nadat het een adviesverlaging kreeg van het 
Belgische effectenhuis Degroof Petercam. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 







Profiel bpost 

Kerndata (2017) 
Aantal werknemers: ca 32.000 fte 

Omzet 2017: EUR 3 mld  

Winst 2017:  EUR 560 mln 

Briefvolume 2017: -8%

Briefvolume 2018: -7% (prognose)

Brievenmarkt:  60% van de totale bedrijfsomzet (afnemend)

Postverkooppunten: 1300 waarvan 650 postkantoren 

Beursgang bpost in 2013 

Belgische overheid bezit 51% van de aandelen van bpost. Daarmee heeft de belgische overheid 

een bepaalde mate van zeggenschap over de koers van bpost alhoewel dat door de regering wordt 

ontkend.  

UPD regelgeving België: 

• omvat ook tijdschriften en kranten. De Belgische overheid heeft een zgn. Beheerscontract met

bpost waarbij een concessie wordt verstrekt aan bpost voor het uitvoeren van UPD diensten,

waaronder het bezorgen van periodieken, maar ook voor het verlenen van bancaire diensten

zoals de uitbetaling van pensioenen.

• Voor alle in opdracht van de overheid uitgevoerde diensten ontvangt bpost een vergoeding van

270 mln per jaar. Deze vergoeding is 12% van de totale bedrijfsopbrengsten.

• De eisen die in de belgische postwet worden gesteld om als postvervoerder actief te mogen

zijn hebben er in de praktijk voor gezorgd dat bpost de enige partij is die daaraan kan

voldoen. Concurrentie op de brievenpostmarkt is in België daarom vrijwel geheel afwezig.

• Op de pakketmarkt is wel volop concurrentie, maar heeft bpost wel het grootste marktaandeel.

• Bpost is aangewezen als UPD verlener tot 2023.

Strategie: gericht op het worden van een internationale speler op het gebied van 
geintegreerde logistieke e.commerce oplossingen. De overname van het 
Amerikaanse Radial in 2017 pastte daarin.  

Met de overname van Radial stort Bpost zich op twee grote beloftes: de 
Amerikaanse markt én de e-commerce. Radial, dat ontstond uit de 
bedrijvenafdeling van de zoekertjeswebsite eBay, biedt middelgrote bedrijven 

technologie en diensten aan om hun volledige logistiek voor de onlineverkoop te 
organiseren. En zo moet Radial Bposts omwenteling van een ouderwetse 
brievenbezorger naar een internationale e-commercereus mogelijk maken. 

Waarom kiest Bpost voor een e-commercespeler uit de VS? Allereerst had Koen 
Van Gerven dringend een deal nodig om mee uit te pakken. Na de mislukte 
overnamepoging van PostNL, waarvoor Bpost 2,5 miljard euro in cash en aandelen 
beschikbaar had, heeft het Belgische bedrijf zo'n 600 miljoen bijna nulrentende 
cash op de balans liggen. Het gevolg: het aandeel Bpost was tot nog toe een 

hybride: vijf zesde een rendabele postbezorger, die 24 procent winstmarge over 
2016 haalde, één zesde saai en onrendabel spaarboekje.  

Bpost deed de voorbije maanden ook een aantal dwergovernames, zoals de groene 

pakjesbezorger Bubble Post en een Nederlandse e-commerce speler.  
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Uw organisatie is weliswaar niet direct actief als brievenpostvervoerder, maar u bent wel actief in een 
aangrenzend marktsegment. Om die reden ben ik geïnteresseerd in uw eventuele visie of ideeën voor een 
toekomstbestendige postmarkt. U kunt daarvoor contact opnemen of direct uw inbreng geven via 

@minez.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Marjan Oudeman  

onafhankelijk voorzitter postdialoog 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Sent with Kayako

10.2.e
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Van: )
Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 18:29
Aan: Marjan Oudeman
Onderwerp: DHL

Ha Marjan, 

Zie onder de (wat late) positieve reactie van DHL, van vanmiddag (dus na het gesprek met de stas). 

Even zien hoe we dit nog inplannen. 

Met vriendelijke groet,  

 

Van: @dhl.com]  
Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 14:54 
Aan: Postdialoog 
Onderwerp: RE: postdialoog 

Urgentie: Hoog 

Geachte mevrouw Oudeman, 

Dank voor uw mail waarin we worden uitgenodigd onze visie te geven.  

We maken graag van deze gelegenheid gebruik. Naar onze ervaring is er inderdaad sprake van zoveel 

raakvlakken dat omstandigheden en maatregelen die de post betreffen heel direct van invloed zijn op 
pakketvervoerders in het algemeen en die van DHL, als tweede grote vervoerder in consumentenbelevering, in 
het bijzonder. Wij spraken hier in het verleden reeds vaker over met Kamerleden, met mevrouw  en de 

heer  van het ministerie van EZ en met medewerkers van ACM. 

Graag vernemen wij van u hoe wij onze inbreng het beste kunnen organiseren. We leggen deze graag vast in een 

brief. Tevens zouden wij,  en ondergetekende, een persoonlijke toelichting op onze 

visie zeer op prijs stellen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

DHL the Netherlands 

Reactorweg 25 

3542 AD Utrecht 

The Netherlands 

Tel. +31 (0)88

Mob. +31 (0)6

@dhl.com 
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www.dhl.nl 

GOGREEN – Environmental protection with Deutsche Post DHL 

Please consider the environment before printing this e-mail 

This message is from DHL and may contain confidential business information. It is intended solely for the use of 
the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete 

this message and any attachment from your system. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, 

printing or copying of this e-mail and its attachments is strictly prohibited. 

From: Postdialoog @minez.nl]  
Sent: dinsdag 13 maart 2018 16:02 
To:  (DHL NL) 

Subject: postdialoog 

Geachte heer  

De postmarkt is aan sterke verandering onderhevig. Steeds minder consumenten en bedrijven sturen fysieke 

post. Dit komt onder andere doordat er meer alternatieve communicatiemiddelen zijn zoals mobiele telefonie, 
WhatsApp en e-mail. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor postbedrijven en voor bedrijven en 
consumenten die gebruik maken van postdiensten. De overheid wil er voor zorgen dat het versturen en 

ontvangen van post voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft.  

In 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken een analyse van de toekomst van de postmarkt 

gepubliceerd. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in vervolg op deze analyse onlangs 
een postdialoog ingesteld. Verschillende bedrijven, organisaties, overheden en belangengroepen die direct 
betrokken zijn bij de post gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van de postmarkt. Het doel is om in de 
zomer van 2018 een advies te leveren aan de staatssecretaris met voorstellen over de inrichting van de 

toekomstige postmarkt. Om dit in goede banen te leiden heeft de staatsecretaris een onafhankelijke voorzitter 

aangewezen.  

Uw organisatie is weliswaar niet direct actief als brievenpostvervoerder, maar u bent wel actief in een 
aangrenzend marktsegment. Om die reden ben ik geïnteresseerd in uw eventuele visie of ideeën voor een 
toekomstbestendige postmarkt. U kunt daarvoor contact opnemen of direct uw inbreng geven via 

@minez.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Marjan Oudeman  

onafhankelijk voorzitter postdialoog 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van:
Verzonden: maandag 12 maart 2018 10:59
Aan:
Onderwerp: aankondiging internetconsultatie tijdelijk besluit postbezorgers

, omdat VSP de partij is die het meest geraakt wordt door de aangekondigde wijziging van het Tijdelijk 
besluit (inhuur valt niet onder 80% behalve als het sociale werkplaats mensen betreft), hebben wij contact met 
VSP gehad over hun zorgen over dit voorstel. Daarbij hebben wij de precieze timing van de internetconsultatie 

genoemd. Sandd weet deze timing dus ongetwijfeld via VSP. De stas heeft aan de rest van de markt en aan de 
Tweede Kamer eerder genoemd dat er zsm na 1 januari 2018 een gewijzigd voorstel wordt voorgelegd.  

 

 
………………………………………………………… 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Mededinging en Consumentenbeleid 

Bezuidenhoutseweg 73/2594 AC/’s-Gravenhage 

Postbus 20401/ 2500 EK/’s Gravenhage 

………………………………………………………… 

B-Noord 3

M 06 

Email @minez.nl
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TER ONDERTEKENING 

Aan de Staatssecretaris 

Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van 

dalende postvolumes voor de postbezorging 
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Op 1 maart 2018 heeft het lid Alkaya (SP) Kamervragen gesteld over 

de gevolgen van dalende postvolumes voor de postbezorging. De vraag over de 

voortgang in de postdialoog is aanleiding voor een aparte brief waarin de Kamer 

op de hoogte wordt gesteld over de verkenningsfase en de verdere voortgang van 

de postdialoog. 

Advies 

• Akkoord gaan met beantwoording van de vragen en bijgesloten antwoordbrief

ondertekenen ter verzending.

• Akkoord gaan met en ondertekenen van een aparte brief over de voortgang

van de postdialoog.

Kernpunten 

• Aanleiding voor deze vragen is het artikel ‘PostNL: Nederland is te klein voor

meer postbedrijven’ in het Algemeen Dagblad (AD). In dit artikel – dat

verscheen naar aanleiding van de jaarcijfers van PostNL – pleit CEO Herna

Verhagen opnieuw voor consolidatie als reactie op de volumedalingen.

• Lid Alkaya vraagt naar uw mening over consolidatie als middel om in de

postsector continuïteit in de bezorging en werkgelegenheid te garanderen. In

uw beantwoording blijft u weg van inhoudelijke oordelen omdat dit onderdeel

is van de huidige dialoog. U wilt een constructieve dialoog niet verstoren. U

geeft wel inhoudelijk antwoord op een paar vragen over feitelijkheden

aangaande de postmarkt.

• Lid Alkaya vraagt ook naar de voortgang van de Postdialoog. U heeft eerder

toegezegd de Kamer zo snel mogelijk na de verkenningsfase te informeren

over de definitieve kaders waarbinnen de dialoog zich zal afspelen en over de

verdere voortgang van het proces. Voor de volledigheid informeert u de

Kamer daarom in een aparte brief over de voortgang.

 

 

 

 

BBR 
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Met vriendelijke groet, 
 

Van: Postdialoog  @minez.nl>  
Verzonden: donderdag 15 maart 2018 16:32 
Aan:  @iederin.nl> 
Onderwerp: RE: Afspraak 

Beste  , 

Dank voor uw snelle reactie. 
Op maandag hebben we nog een paar mogelijkheden van een half uur:  
12.30 uur 
13.00 uur 
13.30 uur 

Locatie is bij het ministerie van EZK, of via FaceTime/Skype. 
Indien u ervoor kiest in Den Haag af te spreken, dan hoor ik graag of er naast u nog iemand meekomt, ivm 
aanmelding bij de receptie. 

Met vriendelijke groet,  

 
 

Van:  @iederin.nl]  
Verzonden: donderdag 15 maart 2018 15:54 
Aan: Postdialoog 
Onderwerp: Afspraak 

Geachte mevrouw Oudeman, 

Hiermee reageer ik op uw verzoek om een afspraak in Den Haag over de postdialoog. Maandag 19 maart zou ik 
eventueel kunnen, 23 maart gaat echter niet.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

T 030 

M 06 

Werkdagen: ma t/m do 

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht | Postbus 169, 3500 AD Utrecht | T 030‐  

E  @iederin.nl I www.iederin.nl | 10.2.e
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Zorgen over zorg,  
ondersteuning en  
participatie? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 











Bijlage 1 

Overzicht stakeholders postmarkt, uitgenodigd in inventariserende fase 

Mondelinge of schriftelijke input gegeven 
ANBO  

Belastingdienst  

Business Post / CZPN 
Cycloon Fietskoeriers / Cycloon Post  

Greetz 

Hallmark 

Ieder(in) 

KBO-PCOB 

LVKK 

LSA  

Ministerie van SZW 
Ministerie van VWS 

Nardus 

Postbode.nu 

RIVM  

Royal Mail  Nederland 

Skynet Worldwide Express  

Thuiswinkel.org 

TLN 

Vakbonden (FNV, CNV, BVPP) 
VGP  
VNG  

VVP 

(Nog) niet gereageerd of uitnodiging afgeslagen 
Ahold 

Bol.com 

Consumentenbond 

Consuwijzer 

Coolblue  

De Buren  
Deliveroo  

DHL  

DPD  

Frama 

GLS 

Intimus 

Intrapost 

Ministerie van IenM 

PicNic  

Prime Vision 

SendCloud 

VNO-NCW / MKB 



maandag 19 maart
tijdstip vorm organisatie wie functie Genodigden (in geel nog niet gereageerd)
09.30 ANBO 

10.00 FaceTime  Cycloon Belastingdienst 

10.30 FaceTime 06- Skynet Business Post / CZPN
11.00 Consumentenbond 

11.30 FaceTime of telefonisch 06 RIVM Consuwijzer 

12.00 lunch Cycloon Fietskoeriers / Cycloon Post 

12.30 live 06 Ieder(in) Greetz

13.00 Hallmark

13.30 Ieder(in)

14.15 live KBO-PCOB Intrapost

14.45 KBO-PCOB

15.15 live Hallmark LVKK

LSA 

vrijdag 23 maart Ministerie van SZW
10.15 live LVKK Nardus 

10.45 FaceTime 06 - TLN RIVM 

11.15 Skype LSA Royal Mail  Nederland

11.45 live of FaceTime 06 Postbode.nu Skynet Worldwide Express 

12.15 Skype/Facetime 020 Greetz TLN

12.45 live Royal Mail Nederland VGP 
13.30 live ANBO VNG 

Vakbonden
VNO-NCW / MKB

position paper
VNG 30-mrt Ahold

Thuiswin 30-mrt Bol.com

Coolblue 

werkbezoek De Buren 

VVP 29-mrt Deliveroo 

DHL 

telefonisch contact DPD 

Oogvereniging Frama

Nardus GLS

Patientenfederatie Intimus

Ministerie van IenM

Ministerie van VWS 

PicNic 

Postbode.nu 

Prime Vision

SendCloud

Thuiswinkel.org 

VVP 
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E  @greetz.com 
T +31 (0)20   

A Laarderhoogtweg 20 / 1101 EA Amsterdam 
W www.greetz.nl / W werkenbijgreetz.nl 
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DGETM-MC / 18055415Appreciatie: t.a.v. het wetsvoorstel Borging UPD geldt dat overleg met Sandd 

allereerst op zijn plaats is. Wij stellen voor u over de uitkomsten daarvan te 

informeren zodat u een besluit kunt nemen over het al dan niet temporiseren 

van de Internetconsultatie over het voorliggende wetsvoorstel. M.b.t. de 

wijziging van het Tijdelijk Besluit Postbezorgers (TBP) kan van temporisering 

van het inmiddels in gang gezette proces vooralsnog geen sprake zijn.  

Toelichting 

1. Wetsvoorstel Borging UPD

- De punten die Sandd aanhaalt mbt het wetsvoorstel Borging UPD zijn reeds in

een brief van 23 december 2016 aan de Tweede Kamer aangekondigd en

daarna nog enkele keren herhaald in communicatie richting de Kamer.

Juist om Sandd op dezelfde wijze te behandelen als PostNL en hen tijdig op de

hoogte te stellen van zaken die mogelijk impact op hun positie hebben, is er

recent contact met Sandd en PostNL opgenomen voorafgaand aan de

geplande Internetconsultatie. Doel was hen op iets meer detail te informeren

over de hoofdelementen in het wetsvoorstel. De weergave die Sandd in de

brief geeft van dit contact is onjuist.

- Wat betreft het wetsvoorstel borging UPD zijn nog geen formele stappen gezet

door het Ministerie (ook nog geen Internetconsultatie). Ook PostNL heeft

aangegeven een voorstel eerst graag nader met het Ministerie te bespreken. U

heeft wel aan de Kamer toegezegd in het najaar van 2018 met een voorstel te

komen. Wij denken dat wel mogelijk moet zijn de uitkomsten van de dialoog

af te wachten alvorens nadere stappen te zetten mbt het wetsvoorstel borging

UPD. Het is wel wenselijk dit (informeel) dan ook met de Kamer te bespreken.

2. Tijdelijk Besluit Postbezorgers

- De Internetconsultatie TBP is reeds begin maart gestart en hierover zijn vorig

jaar reeds politieke toezeggingen gedaan die conflicteren met het verzoek van

Sandd.

- De wijziging van het TBP is nodig om postvervoerders die samenwerken met

sociale werkplaatsen op korte termijn duidelijkheid te bieden over welke soort

inhuur mee mag tellen voor de 80%. Dit is een politieke toezegging die op

korte termijn gestand dient te worden gedaan (tenzij de wetgevingstoets van

J&V nog andere inzichten oplevert).

- Dat laat onverlet dat het onderwerp van (concurrentie op) arbeids-

voorwaarden in den brede uiteraard expliciet onderdeel uitmaakt van de

Postdialoog. Daarbij wordt fundamenteel gekeken naar welke bescherming

nodig is en hoe het Tijdelijk Besluit zich daartoe verhoudt. Sandd heeft in dat

kader alle ruimte om haar aandachtspunten naar voren te brengen.
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27 maart 2018 

VVP-bijdrage aan Postdialoog 

Inleiding 

De Vereniging van Postretailers (VVP) behartigt de belangen van retailers met een post- 

en/ of pakketpunt in hun winkel. Dat zijn er in Nederland meer dan 5.000. 

De VVP wil een bijdrage leveren aan de toenemende knelpunten in de post- en 

pakketbezorging in Nederland. De lokale MKB-ondernemers met hun buurtsupermarkt 

en/of -winkel kunnen een belangrijke functie vervullen bij het doen verminderen van 

knelpunten. 

Post- en pakketpunten in de retail 

In meer dan 5000 buurtwinkels en -supermarkten in Nederland is een post- en of 

pakketpunt ingericht. De betreffende retailer heeft hierover afspraken gemaakt met: 

DHL, GLS, DPD, PostNL, Sandd en/of UPS. 

PostNL heeft in de Nederlandse retail circa 3.000 locaties ingericht: 1350 postkantoren 

(incl. business points) en 1650 pakketpunten. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal pakketpunten dat eind 2017 door 

de verschillende aanbieders is ingericht. Met daarbij hun groeiambitie voor de komende 

jaren. Als alle aanbieders hun ambitie volledig waarmaken, zullen er over 2 à 3 jaar circa 

10.000 pakketpunten zijn in Nederland. 

In onderstaand overzicht zijn nog niet meegenomen de tientallen postpunten die Sandd 

(in samenwerking met DHL) vanaf november 2017 in de retail heeft ingericht. 

Aantal pakketpunten in Nederland 

vervoerder 2017 ambitie 

PostNL 2.500 3.000 

DHL 1.300 2.000 

DPD 750 1.000 

GLS 600 1.000 

UPS/Kiala 800 1.000 

PostMasters 16 50 

Fise Fersa 0 600 

totaal 5.326 9.550 

In Nederland zijn in 2017 meer dan 200 miljoen pakketten verstuurd.  

Naar schatting 20% daarvan is via een pakketpunt in een winkel verspreid. Circa 2/3 

deel van deze pakjes komen in het pakketpunt terecht omdat de consument daar bij 

aankoop voor kiest. Eén derde deel van de pakjes komt in een pakketpunt terecht omdat 

de consument bij herhaling niet thuis was. 

40 Miljoen pakjes zijn dus in 2017 via een pakketpunt in een winkel verspreid. Verdeeld 

over 5000 pakketpunten waren dat gemiddeld 8.000 pakketten per winkel. In deze cijfers 

zijn de retouren niet meegenomen. Deze gaan vrijwel allemaal via postkantoren en 

pakketpunten.  
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Knelpunten en oplossingen 

Een snel toenemend probleem is de invulling van de last mile van de digitale snelweg. 

Hoe komt een pakje efficiënt in handen van de consument? Aflevering aan huis levert 

steeds meer problemen op: 

* verkeersproblemen en CO2-uitstoot (in Amsterdam rijden gemiddeld 10

bestelauto’s per dag  door de straat om pakjes af te leveren).

* de consument is verwend met ‘gratis’ aflevering aan huis. De distributiekosten

zijn voor de consument niet zichtbaar en voor de online retailer erg groot.

* de consument is niet thuis. Bezorging bij de buren levert steeds meer irritatie op.

De lokale retailer met een post- en of pakketpunt vervult in toenemende mate een 

belangrijke – en duurzame -  functie bij de invulling van de laste mile. De retail wil deze 

functie verder ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat ook de consument in toenemende 

mate de voorkeur geeft aan het post- en pakketpunt in de winkel op de hoek. Te voet of 

per fiets haalt en brengt de consument daar zijn pakjes. 

Belangrijk onderdeel van die verdere ontwikkeling is dat in een lokaal post- en 

pakketpunt de consument geholpen moet kunnen worden met àlle pakketjes van àlle 

aanbieders.  

Knelpunt in de markt is het exclusiviteitsbeding dat PostNL nog steeds hanteert. Als je 

als retailer een contract sluit met PostNL heb je geen mogelijkheid soortgelijke afspraken 

te maken met andere vervoerders. PostNL heeft, als voormalig staatsbedrijf, een 

dominante marktpositie weten op te bouwen en probeert deze positie met dit 

exclusiviteitsbeding in stand te houden. 

In het blue paper van de expertgroep Stadsdistributie (Shopping Tomorrow, januari 

2018) wordt geconcludeerd dat deze exclusiviteit de keuzevrijheid van de consument 

belemmerd. Een consument weet vaak niet naar welk post-/pakketpunt hij/zij met zijn 

pakje toe moet, een retailer kan niet al zijn klanten helpen. Een pakketje ophalen of 

retourneren is vaak een grote zoektocht. Dit exclusiviteitsbeding belemmert een optimale 

invulling van bestel- en retourstromen. De expertgroep Stadsdistributie pleit voor 

zogenoemde white-label pakketpunten. In één pakketpunt moet de consument voor al 

zijn pakjes terecht kunnen, ongeacht de vervoerder.  

White-label post- en pakketpunten verhogen de efficiency in de last mile bezorging en 

dragen bij aan een verkeersafname in binnensteden en stadswijken. White-label 

pakketpunten zijn ook van belang in dunbevolkte regio’s. Waar het voorzieningenniveau 

(winkels, bankkantoren, brievenbussen, etc.) onder druk staat. Het is niet gewenst dat 

consumenten tientallen kilometers moeten rijden om een pakketje op te halen of te 

retourneren. 

Ook is denkbaar dat een ondernemer met white-label post- en pakketpunt in zijn winkel 

een functie gaat vervullen rondom de lokale brievenbus. Plaats deze in of bij zijn winkel 

en geef de ondernemer een rol bij het legen van de brievenbus. De geposte brieven 

kunnen dan mee in de distributie van de pakketjes en poststukken uit zijn winkel. 

In zijn algemeenheid is de komende tijd een integratie voorzien van de post- en 

pakketten infrastructuur. 

In het hiervoor genoemde blue paper wordt ook een toekomstbeeld geschetst met 

distributie hub’s op stedelijk en wijkniveau. De VVP kan zich goed vinden in deze visie.  

Veel wijkwinkels en -supermarkten kunnen en willen zich de komende jaren ontwikkelen 

tot wijk-servicepunten. Met een ruimer aanbod van producten en diensten kunnen deze 

wijk- en buurtondernemingen veel functies vervullen voor de bewoners in hun 

verzorgingsgebied. Eén van die functie is het wijkknooppunt van post- en 

pakketbezorging. Door een concentratie van diensten in een wijkknooppunt kan veel 

verkeersdruk in buurten en straten worden weggenomen.  

De overheid (nationaal, regionaal en lokaal) kan en moet hier mee een regiefunctie gaan 

vervullen. Waarmee enerzijds de marktwerking in de post- en pakketmarkt bevorderd 

wordt, met daarbij meer maatschappelijke efficiency èn meer keuzevrijheid van de 

consument. 
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………………………………………………………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Mededinging en Consumentenbeleid 
 
Bezuidenhoutseweg 73/2594 AC/’s-Gravenhage 
Postbus 20401/ 2500 EK/’s Gravenhage 
………………………………………………………… 
B-Noord 3 
M 06  
Email @minez.nl 
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Van:
Verzonden: woensdag 28 maart 2018 11:28
Aan:
Onderwerp: passage uit advies Raad voor Verkeer en Waterstaat uit het jaar 2000

Ter info. Passage uit het advies aan de toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat over liberalisering van de 
postsector. Mij viel met name op  

  

Universele dienstverlening: alleen minimale overkomstduur 
In de herziene Postwet staan eisen met betrekking tot tarief, frequentie 
van collectie en bezorging, overkomstduur en landelijke dekking. 
Aangezien het belang van universele dienstverlening snel afneemt, kan 
Nederland de voorwaarden die aan postbezorging gesteld worden ook 
aanpassen. 
In de komende herziening van de postwet is overkomstduur het enige 
criterium dat nog moet gelden. Dit betekent dat een lichte vorm van 
universele dienstverlening in stand blijft tot 2007. De Raad vindt dat  
de nationale overheid een minimale overkomstduur moet garanderen. 
Gedacht wordt aan een termijn van 3 werkdagen. Dit betekent in de 
praktijk dat post minimaal 2 keer per week wordt bezorgd. De Raad 
adviseert de overheid de bepaling van de overkomstduur in eerste instan- 
tie volledig aan de markt over te laten. De NMa kan hierop toezicht 
houden. Wanneer gestelde minimumvoorwaarden niet tot stand blijken 
te komen, kan de overheid alsnog ingrijpen. Als de minimale overkomst- 
duur niet via de markt tot stand komt, dan kan het afdwingen ervan op 
verschillende wijzen. Via een heffing bij alle postbedrijven, via het 
uitschrijven van aanbesteding of het verplichten aan een grote markt- 
partij. Zodra er een contract is met een marktpartij is geen specifiek 
toezicht meer nodig. 
Nederland moet rekening houden met internationale afspraken over het 
internationale postverkeer. Als we hier UDV loslaten moet er wel een 
marktpartij zijn die de vakantiegroet uit Italië bezorgt. Dit is, indien 
nodig, eveneens via regelgeving af te dwingen. 

 

 
………………………………………………………… 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Mededinging en Consumentenbeleid 

Bezuidenhoutseweg 73/2594 AC/’s-Gravenhage 

Postbus 20401/ 2500 EK/’s Gravenhage 

………………………………………………………… 

B-Noord 3

M 06 

Emai @minez.nl
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bedrijven en consumenten die gebruik maken van postdiensten. De overheid wil 
er voor zorgen dat het versturen en ontvangen van post voor iedereen in 
Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft. 

In 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken een analyse van de 
toekomst van de postmarkt gepubliceerd. De staatssecretaris van Economische 
Zaken en Klimaat heeft in vervolg op deze analyse onlangs een postdialoog 
ingesteld. Verschillende bedrijven, organisaties, overheden en belangengroepen 
die direct betrokken zijn bij de post gaan met elkaar in gesprek over de toekomst 
van de postmarkt. Het doel is om in de zomer van 2018 een advies te leveren aan 
de staatssecretaris met voorstellen over de inrichting van de toekomstige 
postmarkt. Om dit in goede banen te leiden heeft de staatsecretaris een 
onafhankelijke voorzitter aangewezen. 

Uw organisatie is weliswaar niet direct actief als brievenpostvervoerder, maar u 
bent wel actief in een aangrenzend marktsegment. Om die reden ben ik 
geïnteresseerd in uw eventuele visie of ideeën voor een toekomstbestendige 
postmarkt. U kunt daarvoor contact opnemen of direct uw inbreng geven via 

@minez.nl<mailto @minez.nl>. 
Met vriendelijke groet, 

Marjan Oudeman  
onafhankelijk voorzitter postdialoog  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u  
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Binnen de postsector is er oog voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van bedrijven in de sector. Waar verlies van 
werkgelegenheid niet voorkomen kan worden, gebeurt dit op een sociaal verantwoorde wijze. 

Regulering en toezicht 
De UPD en de postsector in zijn geheel zijn zo ingericht dat de gewenste doelstellingen bereikt worden met zo min mogelijk 

regulering en toezicht. Waar regulering en toezicht nodig is, geniet zelfregulering de voorkeur boven een toezichtregime vanuit 

de overheid. Waar regulering en toezicht vanuit de overheid nodig is, wordt dit op een zo licht mogelijke, maar zo zwaar nodige 

manier ingericht. 



Transitieroutes en beleidsopties

Verlegggen 
van UPD 

Bezorghubs

Alternatief

End-to-end 
consolidatie

Mogelijke oplossing Omschrijving

Versoberen 
van UPD

Lokale bezorghubs 
met een gezamenlijke 
bezorgorganisatie

• Opzetten lokale bezorg- en collectiehubs van
waaruit de ‘last mile bezorging’ plaatsvindt door
een gezamelijke bezorgorganisatie, middels een
convenant of aanbesteding

Structureel versoberen 
van de UPD

• Verlagen van bezorgfrequentie of overkomstduur
• Wijzigen van de scope UPD-aanwijzing

Aanbesteden van de 
UPD (in geheel of 
in delen)

• Aanbesteden (in geheel of in delen) van de UPD-
verplichting, voor geheel Nederland of per 
geografisch gebied

Nationalisatie van de 
postmarkt

• Consolidatie en nationalisatie postbedrijf

Consolidatie landelijke 
netwerken

• Samenvoegen van end-tot-end netwerken
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• Aanbesteden van last mile bezorging met
exclusief recht op de UPD en verplichte toegang
voor geheel Nederland of per geografisch gebied

Last mile bezorging 
middels aanbesteding
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 een kaart met filtreerpapier. Dit gebeurt door screeners, in de eerste levensweek, meestal thuis en soms in het 
ziekenhuis. De aandoeningen waarop gescreend wordt, zijn meestal niet te genezen maar wel allemaal te 
behandelen. Behandeling moet zo snel mogelijk gestart worden om onherstelbare gezondheidsschade (zowel 
lichamelijk als geestelijk ( mentale retardatie)) bij het kind te voorkomen of te beperken. Daarom moet het 
afgenomen bloed de volgende dag in het laboratorium zijn voor analyse, om de gezondheidswinst zo groot 
mogelijk te laten zijn. De hielprikkaarten worden door de screeners via de PostNL brievenbussen aan vijf 
laboratoria gestuurd. Nagenoeg alle pasgeborenen doen mee (circa 175.000 per jaar) en jaarlijks worden met 
de hielprikscreening circa 200 kinderen met een ernstige aandoening opgespoord.  

Volumes medische post van de landelijke bevolkingsonderzoeken en screenings-programma’s 
Voor de verzending van medische post (lichaamseigen of diagnostisch materiaal) in het kader van de 
bevolkingsonderzoeken wordt intensief gebruik gemaakt van het brievenbusnetwerk, met jaarlijks deze 
volumes:  

Professionals naar laboratorium: 
- Screening op down-,edwards- en patausyndroom/SEO (bloed): maximaal ca. 77.000
- Hielprik (bloed op hielprikkaart): ca. 175.000 (tijdslimiet 24 uur)
- PSIE = bloedonderzoek bij zwangeren (bloed): ca. 175.000

Burgers naar laboratorium  
- Bevolkingsonderzoek naar darmkanker (ontlasting): ca. 1.900.000
- Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (zelfafnameset): ca. 40.000

Randvoorwaarden medische post bezien vanuit de landelijke bevolkingsonderzoeken en screenings-
programma’s 
Vanuit de door de overheid aangeboden landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma’s 
bezien, moeten de volgende randvoorwaarden geborgd worden bij eventuele wijzigingen in de postmarkt: 

 Landelijke dekking
 Toegankelijkheid

o afgiftepunt dichtbij screener / burger
o herkenbaarheid

 Bereikbaarheid (24/7 open)
 Tijdigheid

o bezorging binnen 24 uur, 6 dagen per week
o aankomstgarantie

 Transparantie (traceerbaarheid i.v m. datalekken)
 Kwaliteit

o temperatuur
o verpakking
o aankomstgarantie

 Kosten: acceptabel en in verhouding tot geleverde kwaliteit
 Toekomstbestendigheid i.v.m. de continuïteit van de bevolkingsonderzoeken en

screeningsprogramma
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Postdialoog 

Datum Wat Eigenaar Deelnemers 

Feb/mrt Verkennen en 

inventariseren 

Marjan en  Zeer divers 

(postbedrijven, 
postgebruikers, 
belangengroepen, 
departementen, 
toezichthouder) 

Eerste helft april Beschrijven rode draad 
en eerste schets van 
oplossingsrichtingen/ 
ordeningsmodellen/ 
transitiepaden 

Marjan en  

Medio april Met marktpartijen 

aanscherpen van 
oplossingsrichtingen/ 
ordeningsmodellen/ 
transitiepaden 

Marjan en  PostNL en Sandd 

Eind april/begin mei Dialoog van/met 

stakeholders om in 
diverse opties belangen 
af te wegen / te borgen 

Marjan,  PostNL, 

Sandd 

Postbedrijven, 

postgebruikers, 
belangengroepen, EZK 
*) 

ACM aanwezig als 
toehoorder en om 
technische vragen te 

beantwoorden 

Begin mei Stand van zaken 
bespreken met 
staatssecretaris 

Marjan en  

Eerste helft mei Advies opstellen, checks 
and balances bij o.m. 
deskundigen, eventueel 
extra tafel 

Marjan en  

12 juni Bespreken 
eindversieadvies met 

staatssecretaris 

Marjan en  

15 juni Opleveren eindadvies Marjan en  

*) Voorstel samenstelling deelnemers (op directeurs/voorzittersniveau): 
Postbedrijven: PostNL, Sandd, Intrapost , BusinessPost, Cycloon 

Pakketbedrijven: DHL 

Postgebruikers: VGP, Belastingdienst, Consumentenbond, RIVM, Ieder(in), ouderenbonden (één 

vertegenwoordiger), Thuiswinkel.org, Nardus 

Belangengroepen: vakbonden (één vertegenwoordiger), TLN, LVKK 

Kadersteller: EZK 

Toezichthouder: ACM 

Opzet dialoogtafel: 

a. presentatie rode draad

b. presentatie marktordeningsmodellen

c. inhoudelijke bespreking per model, erop gericht om oplossingen voor genoemde knelpunten te

vinden. Niet iedereen tegelijkertijd, maar opgedeeld in thematiek, waarbij iedere deelnemer

spreektijd heeft voor specifiek benoemde thema’s. Uitgaande van bovenstaand voorstel

deelnemers gaat het om ca. 20 personen.

d. conclusie
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toekomstbestendige postmarkt. U kunt daarvoor contact opnemen of direct uw inbreng geven via 
@minez.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Marjan Oudeman  
onafhankelijk voorzitter postdialoog 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
--  
This message has been scanned for viruses and  

dangerous content by the SecPoint® Protector  

‐‐  
This message has been scanned for viruses and  
dangerous content by the SecPoint® Protector  
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Thuiswinkel.org | Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede | Postbus 7001, 6710 CB Ede 

T 0318 648575 | E info@thuiswinkel.org | W www.thuiswinkel.org  

KVK 40407228 | BTW NL004770675B01 | BIC ABNANL2A | IBAN NL42ABNA0512785066 

Inleiding 

De e-commerce sector is een snel groeiende sector. De totale omzet van de sector bedraagt 22,5 miljard 

euro. Het aandeel online verkopen van producten blijft jaarlijks doorgroeien en wordt steeds belangrijker 

binnen de Nederlandse retail. 

Thuiswinkel.org is de belangenbehartiger van e-commerce in Nederland. De 2300 leden van onze 

vereniging verzorgen 75 procent van alle online consumentenbestedingen in Nederland. 

Veel e-commerce partijen maken gebruik van het postnetwerk en hebben bij dat netwerk dus een belang. 

Dit netwerk verzorgd voor e-commerce enerzijds de verzending van brieven/kaarten. Daarnaast gaan er 

juist ook veel pakjes via het postnetwerk. De verwachting is dat dit in de toekomst verder zal toenemen. 

Met de groei van de sector neemt ook het belang dat de sector heeft bij een goed functionerend 

postnetwerk verder toe. 

Daarbij draagt het postnetwerk voor de e-commerce sector bij aan een milieuvriendelijke manier van 

belevering en biedt het veel toegevoegde waarde voor de klant. Het postnetwerk vertegenwoordigt ook 

een belangrijke maatschappelijke waarde. Het maakt namelijk een andere vorm van arbeid mogelijk dat 

goed te combineren is met andere activiteiten en biedt een bepaalde mate van flexibiliteit.   

Wat zijn de huidige knelpunten? 

Thuiswinkel.org ziet graag zien dat het huidige service niveau van het postnetwerk tenminste behouden 

blijft. Bij voorkeur breiden we het service niveau nog verder uit naar het niveau van het pakketnetwerk dat 

door consumenten zo wordt gewaardeerd. Problemen waar e-commerce bedrijven tegen aanlopen zijn: 

 Niet alle post in alle gebieden in Nederland worden 5 dagen per week geleverd. PostNL levert op

zondag en maandag niet.

 Op vrijdag en woensdag moeten afnemers een veel hoger tarief betalen omdat er dan voor 24uurs

levering betaald moet worden. Dit tarief is vaak 2x keer zo hoog dat het tarief op andere dagen.

 Het postnetwerk is ten opzichte van het pakketnetwerk nog niet goed in staat om de volgende dag

te leveren. 95% gegarandeerde next day levering is te laag.

 De consument is gewend aan een bepaalde service in het pakketnetwerk en verwacht dat ook van

het postnetwerk.

Wat zij de oplossingsrichtingen? 

Uitgangspunt is dat alle post in alle gebieden beleverd moeten worden, minimaal 5 dagen in de week tegen 

een acceptabele prijs. Thuiswinkel.org ziet graag dat meer onderzoek gedaan wordt naar de scenario’s die 

in de toekomst ontstaan als gevolg van het dalende postvolume, zodat het duidelijk is welke 

dienstverlening tegen welke prijs we kunnen verwachten. Hierbij zouden we meer inzicht willen hebben in 

de huidige kosten die het postnetwerk met zich meebrengt en de kosten die samengaan met een 

uitbreiding van het netwerk, waarbij het netwerk dicht bij het kwaliteitsniveau komt te staan van het 

pakketnetwerk.  

Uit onderzoek blijkt dat de levering van buitengebieden minder efficiënt geregeld is. Daar ligt de grootste 

uitdaging. Hierbij kan er beter gekeken worden naar samenwerking met andere bezorgdiensten.  
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Universele Post Dienst (UPD)  

Het versoberen van de UPD is niet wenselijk. Het kwaliteitsniveau van postbezorging zou juist gelijk 

getrokken moeten worden met het hoge kwaliteitsniveau van pakketten.  

Thuiswinkel.org ziet graag dat de UPD uitgevoerd wordt door 1 partij. Dit om het netwerk efficiënt te 

houden. Daarbij is het wel van belang dat er goed toezicht gehouden wordt op de tarieven. De huidige 

tarieven zijn te weinig transparant. 
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Van: Postdialoog
Verzonden: vrijdag 30 maart 2018 13:45
Aan:  VGP'
Onderwerp: RE: Voortgang Postdialoog

Beste  

We voeren momenteel nog meer verkennende en inventariserende gesprekken met stakeholders. 

De volgende stappen zetten we medio april. 

Met vriendelijke groet,  

 

Van:  VGP @vgpnl.nl]  
Verzonden: donderdag 29 maart 2018 13:41 
Aan: Postdialoog 
CC:  
Onderwerp: Voortgang Postdialoog 

Beste , 

Maart is inmiddels bijna voorbij, behalve jullie verslag hebben we sinds ons laatste overleg op 21 febr. jl. met mw. 
Oudeman en jou niets meer vernomen. 
I.v.m. de agenda’s van ons bestuur zou het fijn zijn een indicatie van de voortgang en met name van het
eerstvolgende overleg te mogen ontvangen.

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groeten, 
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