Nieuwsbrief mei 2019
Beste leden,
Hierbij de nieuwsbrief van mei. Met nieuws over hoe we verder gaan als bestuur na het overlijden van
onze voorzitter Willem, over ons bezoek aan de Autoriteit Consument en Markt, met een oproep om
je aan te melden als regiovertegenwoordiger of lid van onze cao-commissie.
Ruud Wassenaar interim-voorzitter, verkiezingen in het najaar
Na het overlijden van Willem hebben we als bestuur overlegd over de vraag hoe verder. Ruud
Wassenaar is gedurende de vergadering aangewezen als interim-voorzitter, Dennis Goudriaan neemt
zijn taken als secretaris waar. Uiteraard volgt er een verkiezing voor het voorzitterschap en mogelijk –
indien er een of meerdere kandidaten uit het huidige bestuur verkiesbaar zijn als voorzitter- ook voor
bestuursleden. De ledenvergadering van de BVPD waar de nieuwe voorzitter wordt gekozen zal
plaatsvinden in het najaar. Over de praktische zaken informeren we jullie zo spoedig mogelijk.
Reactie BVPD op peptalk PostNL voor aandeelhouders
Vandaag hield Herna Verhagen, CEO van PostNL een peptalk op de beleggersdag van het bedrijf. De
traditionele postbezorging mag dan weer krimpen (wederom met 8 procent gedaald), de
pakketbezorging explodeert (16 procent stijging) naar inmiddels ruim 250 miljoen bezorgde
pakketten. Kostenbesparingen door efficiënter te gaan werken moet de winst en daarmee het
dividend voor de aandeelhouders de komende jaren weten te verbeteren zo is de boodschap van de
PostNL-top aan de aandeelhouders. Wat PostNL de aandeelhouders vergeet te vertellen is dat de
tarieven die PostNL sinds jaar en dag betaalt voor pakketbezorging ver onder de maat zijn. De
zelfstandige pakketbezorgers staat daardoor het water aan de lippen. De duizenden personeelsleden
van de zelfstandige bezorgers in dienst van PostNl kampen met veel te hoge werkdruk. De BVPD heeft
vandaag een persverklaring uitgedaan als reactie.
BVPD op bezoek bij de Autoriteit Consument en Markt
Op woensdag 24 april bracht een delegatie van het bestuur van de BVPD een bezoek aan de ACM, de
waakhond die toeziet op eerlijke concurrentie. Daar spraken we met de directeur mededinging en het
staflid dat verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de mogelijkheid van bodemtarieven voor
ZZPérs en subcontractors (https://nos.nl/artikel/2272064-acm-onderzoekt-of-kwetsbare-zzp-ersprijsafspraken-mogen-maken.html). We kijken terug op een goed gesprek over de gedicteerde
tarieven van de pakketreuzen, veroorzaakt door het machtsonevenwicht tussen de opdrachtgevers en
de subcontractors. Ook spraken we uitgebreid over de ondoorzichtige tariefmodellen die
concurrentie in de weg staan en over de oneigenlijke inmenging van opdrachtgevers met onze
bedrijfsvoering. Het gesprek krijgt een vervolg dus binnenkort hopen we jullie verder te informeren.

HPdeTijd reed met ons mee
Binnenkort verschijnt er een prachtig artikel in HPdeTijd over hoe werknemers en subcontractors het
hoofd boven water proberen te houden in een exploderende pakketmarkt waarbij de tarieven te laag
blijven. Jan Smit, journalist van HPdeTijd reed een ochtend mee met chauffeur Henk Huisman van
Willems Post- en Pakketservice. Ook interviewde hij bestuurslid Dennis Goudriaan. De werkdruk, de te
smalle marges het komt allemaal aan bod.
Word regiovertegenwoordiger van de BVPD
We hebben vacatures voor regiovertegenwoordiger bij de depots Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch,
Den Hoorn, Elst, Ridderkerk, Zwolle, en Venlo. Wil jij aanspreekpunt zijn voor bestuur en leden voor
een van deze depots? Houd jij een oogje in het zeil m.b.t. de handel en wandel van de pakketreuzen
in de regio? Maak dan je interesse kenbaar bij Mark de Gelder via mark.de.gelder@bvpd.nl.
De nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer: meld je aan voor de CAO-commissie
De komende maanden onderhandelen werkgeversorganisatie TLN en de vakbonden over een nieuwe
CAO Beroepsgoederenvervoer. Als bestuur van de BVPD hebben we bij TLN en FNV aangegeven als
zelfstandige partij aan te willen schuiven bij de onderhandelingen. Als BVPD zijn wij tenslotte dé
vertegenwoordiging van subcontractors in de pakketbranche. Om de belangen van jullie als leden zo
goed mogelijk te vertegenwoordigen houden we de huidige CAO tegen het licht. Er zou wat ons
betreft een apart cao-deel moeten zij voor de pakketbranche. Daarvoor zien we graag ook jullie input.
Wat staat er in de huidige CAO (www.tln.nl/actueel/nieuws/Documents/CAO-tekst-2017.pdf) wat niet
op ons van toepassing zou moeten zijn? Wat zien we graag terugkomen in een nieuwe CAO? Mail je
punten naar dennis.goudriaan@bvpd.nl of –nog beter- meld je bij hem aan voor de nieuwe cao
commissie van de BVPD die we speciaal in het leven roepen.
Hartelijke groet, namens het bestuur,

Dennis Goudriaan – secretaris
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