
Van: Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) 
Betreft: Uitnodiging gesprek wantoestanden pakketmarkt 
 
 

Utrecht, 10 december 2018 
 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. De afgelopen weken was de pakketbezorging veelvuldig in het 
nieuws. De kwaliteit van de bezorging, de arbeidsvoorwaarden van het personeel, de wantoestanden 
en de ondermaatse tarieven – de pakketmarkt is een maatschappelijk vraagstuk geworden. 
 
Terwijl de reguliere postbezorging afneemt is de pakketmarkt in ons land geëxplodeerd tot ongeveer 5 
miljoen bezorgde pakketten per week. De tarieven zijn echter niet naar rato gestegen. Het gevolg: 
duizenden werknemers en honderden zelfstandigen dreigen het slachtoffer te worden van ‘the race to 
the bottom’ in de pakketmarkt. 
 
Ook onze leden lopen vast. Terwijl de vakbonden namens het personeel onderhandelen over een 
loonsverhoging zijn wij als belangenvereniging voor zelfstandige pakketdistribiteurs in gesprek over 
onze tarieven. De 150 zelfstandige pakketdistribiteurs en 2500 medewerkers die wij 
vertegenwoordigen zijn verantwoordelijk voor ruim een kwart van alle pakketten die bezorgd worden 
in ons land. Maar velen staan op omvallen. Ondertussen zijn de gesprekken vastgelopen en is iedere 
vorm van actie voor een eerlijk basistarief in de kiem gesmoord door de juristen van de pakketreuzen 
onder dreiging van een kort geding en het opzeggen van individuele vervoersovereenkomsten. 
 
Goede bezorging is niet gratis. Een goed functionerende pakketmarkt is er een met tevreden 
ontvangers, tevreden bezorgers, tevreden opdrachtgevers én tevreden ondernemers. Dat kan alleen 
met reële, eerlijke basistarieven gecombineerd met een normaal werkpakket. In de huidige 
pakketmarkt is het tariefmodel van PostNL leidend voor de tarieven van alle andere grote 
pakketreuzen zoals DPD, GLS en DHL. En de tarieven van allen zijn volstrekt ontoereikend. 
 
Als pakketdistribiteurs kiezen we dagelijks uit twee kwaden: of we brengen de toekomst van onze 
bedrijven in gevaar of we betalen het personeel niet conform de cao beroepsgoederenvervoer. Want 
de markt is verstoord. Als grootste speler keert PostNL dividend uit aan de aandeelhouders, draait het 
verlies op de Universele Postdienst (UPD) en maakt het winst op de pakketmarkt. De rekening wordt 
betaald door de pakketdistribiteurs en haar werknemers. 
 
Daarom wenden wij ons tot u als verantwoordelijke voor de UPD. Wij willen een eerlijke post- en 
pakketmarkt en een stop aan de huidige wildwest praktijken zoals onder-onder aanneming, 
schijnconstructies, belastingontduiking, zwartwerken en witwas praktijken. Wij moeten en willen ons 
personeel volgens de BGV-CAO betalen. We staan voor goede bezorging en een bedrijfsvoering die uit 
kan. Maar de markt is verstoord en uw hulp is noodzakelijk.  
 
Wij nodigen u dan ook graag uit voor een gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Belangenvereniging voor Pakket Distributie 
 
Willem Snel - voorzitter 


