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27 april 2014, 

Geachte mevrouw Verhagen, 
 
Zoals u bekend is, bestaat onder de subcontractors al lange tijd grote onvrede over een aantal zaken, 
waaronder de wijze waarop PostNL omgaat met de subcontractors. Overleg hierover met PostNL 
heeft tot op heden weinig tot geen resultaat opgeleverd.  
 
Als Vereniging Subco Partners, hierna te noemen “Vereniging”, behartigen wij de belangen van onze 
leden, en meer in het bijzonder de belangen van de subcontractors. De leden hebben aangegeven 
dat inmiddels de maat vol is en dat men wenst dat PostNL nu daadwerkelijk eens rekening gaat 
houden met de belangen van de subcontractors. Namens onze leden doen wij u hierbij dan ook een 
eisenpakket toekomen met betrekking tot de diensten die onze leden uitvoeren voor PostNL 
Pakketten BV. 
 

 
De diensten van onze leden zijn vele malen productiever (30%), effectiever en goedkoper (40%) dan 
uw eigen werknemers in loondienst. Uw personeel doet 14,5 stop (adres) per uur, onze leden altijd 
boven de 20 per uur. U hoeft onze leden niet door te betalen als die ziek zijn. Onze leden dragen alle 
risico’s zoals schades, overbelading, boetes, investeringen en andere ondernemersrisico’s. U maakt 
onze leden verantwoordelijk voor hun Postcodegebied en draagt hiermee wel heel gemakkelijk 
verantwoordelijkheid ten opzichte van uw opdrachtgevers over aan onze leden.  
 

 
A. PostNL eist een bus met bepaalde maten en inrichting, bepaalt onze begintijd, werktijd en 

eindtijd, waardoor onze leden geen andere opdrachten kunnen uitvoeren.  
B. PostNL legt onze leden, met een eenmanszaak, op dat zij een ZZP-er zijn en minimaal 80% 

van hun tijd aan PostNL moeten wijden (is in de praktijk 120%).  
C. PostNL bepaalt dat onze leden zelf hun vervanging voor ziekte en vakantie moet regelen. 
D. De belastingdienst geeft geen duidelijkheid geeft over de positie/status van de ZZP-er die 

werkzaamheden uitvoert voor PostNL. 
 

1. Vanwege bovenvermelde punten eisen wij als Vereniging voor onze leden voor minimaal € 1150,- 
aan omzet voor max. 45 uur werk (boven 45 wordt extra gefactureerd), 5 dagen, dit ongeacht het 
aantal stops of pakketten.  
 

 
Als één van onze leden 2 of meer routes heeft, dient u hem/haar te beschouwen en te betalen als 
Zelfstandige Mét Personeel (ZMP). Op dit moment betaalt PostNL echter deze bedrijven een tarief 
gebaseerd op de bovengenoemde ZZP-er. Van dit bedrag kunnen nooit sociale lasten betaald 
worden. Hoe kan een ZZP-er meerdere routes rijden? De verantwoordelijkheid voor deze 
constructies liggen bij PostNL. Ook mag PostNL zich niet bemoeien met- en controleren van- de 
bedrijfsvoering van deze bedrijven. 
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2. Vanwege het bovenstaande eisen wij als Vereniging voor onze leden mét personeel vragen voor 
minimaal € 1350,- aan omzet voor max. 45 uur werk (boven 45 wordt extra gefactureerd), 5 dagen. 
Aantal stops of pakketten is bij deze niet belangrijk. PostNL bepaald namelijk het werkpakket. Dit om 
ons personeel volgens de Nederlandse wet en regelgeving te kunnen betalen. 

 
 

Als Vereniging hebben wij, namens onze leden, verder nog de navolgende eisen,  
welke moeten worden ingewilligd door PostNL: 
 
3. Wij eisen voor onze leden een vergoeding van € 50,- per week om reclame te maken voor PostNL. 

Wij bieden dan schone, representatieve bussen, conform eisen pakket als mede representatieve 

chauffeurs qua kleding e.d. (a la “Busselier”, zie www.subcopartners.nl)  

4. Wij eisen voor onze leden vervoersdocumenten. Als vervoerder zijn onze leden namelijk verplicht 
om vervoersdocumenten te hebben. Tot op heden worden deze niet verstrekt door PostNL. Onze 
leden hebben echter het recht om te weten wat we vervoeren, aantal adressen, aantal colli en 
gewichten. Het is een economisch delict om met een te zwaar beladen voertuig te rijden. Waar 
straffen tegenover staan, bijvoorbeeld het ontnemen van de VOG kan je je bedrijf niet meer 
uitvoeren.  
 
5. Wij eisen voor onze leden het recht om te mogen kiezen om een postcodegebied te behouden. 
Alleen in overleg kan PostNL de bezorger bij zijn/haar ‘vaste’ klanten en zijn/haar wijk weghalen. De 
eindklant aan de deur wil deze veranderingen ook niet. 
 
6. Wij eisen voor onze leden dat Tijdvakindicatie (TVI)wordt afgeschaft. Immers, TVI is voor ons leden 
als ondernemer niet belangrijk omdat zij als ondernemer het recht hebben om hun eigen tijd en 
werktempo te bepalen en ondertussen andere opdrachten uit te kunnen voeren. 
 
7. Wij eisen voor onze leden dat de Straatcontroles worden afgeschaft. Tegen deze controles bestaan 
grote bezwaren omdat onze leden ondernemers zijn en zij alleen door bevoegde 
overheidsambtenaren mogen worden gecontroleerd op de openbare weg. Dit strookt ook met het 
gegeven dat onze leden als ondernemer bedrijfsaansprakelijk worden geacht vanaf het moment dat 
zij het pand van PostNL verlaten tot aan de terugkomst. 
 
8. Wij eisen dat onze leden met een terug gekeurde bus het recht hebben om over belading te 
weigeren, tenzij PostNL schriftelijk alle verantwoordelijkheid op zich neemt. 
 
9. Wij eisen voor onze leden dat medewerkers van PostNL (o.a. Procesleiders) zich moeten beperken 

tot bemoeienis met betrekking tot het proces, niet met de bedrijfsvoering van onze leden en al 

helemaal niet met het personeel van onze leden. PostNL mag geen zaken doen met personeel van 

onze leden. PostNL mag personeel van onze leden niet benaderen om als ZZP-er direct voor PostNL 

te gaan rijden. Indien PostNL deze bepaling overtreedt, dient PostNL per overtreding aan de 

betreffende subcontractor voor de gemaakte kosten (o.a. opleidingskosten, investeringskosten en 

overige gemaakte kosten) en schade een bedrag van €  5000,- te betalen. 

10. Wij eisen voor onze leden raamcontracten voor de bepaalde postcodes voor een periode van 5 

jaar. Vanwege de investeringen zijn deze overeenkomsten niet tussentijds opzegbaar. Klachten zijn 

geen reden om contract op te zeggen, tenzij PostNL niet per ‘afgeleverd’ adres betaalt. 
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11. Wij eisen voor onze leden dat inkoopgesprekken alleen nodig zullen zijn bij aanvang contract en 1 

jaar voor afloop raamcontract. Daarna zullen deze gesprekken enkel nog schriftelijk gaan 

plaatsvinden, en worden onze leden in de gelegenheid gesteld om hierover schriftelijk verder te 

onderhandelen. Ook willen wij het recht hebben om voor een andere inkoper te vragen. 

12. Wij eisen voor onze leden medezeggenschap over beleidszaken, niet elk jaar achteruit met onze 

omzet – omgekeerde inflatie. Wij zijn ondernemers, wij zijn bereid om in slechte tijden ‘onze 

broekriem aan te trekken’, maar dan moet er budgettair overleg mogelijk zijn tussen de 

‘zakenpartners’, zijnde PostNL en een afvaardiging van de ondernemers. Aan de ene kant winst 

maken en aan de andere kant onder de kostprijs werken kan niet. 

13. Wij eisen voor onze leden dat pakketten boven de 25 kilo door onze leden als chauffeur niet 

worden bezorgd. Deze dienen door de 2-mans distributie te worden bezorgd. 

14. Wij eisen voor onze leden dat zij niet verplicht worden om in flatgebouwen zonder lift, boven de 

2e etage te moeten bezorgen. Hierover accepteren onze leden ook geen klachten. 

15. Wij eisen voor onze leden dat PostNL de prestatie van onze leden niet meer omrekenen naar 

uren. Op dit moment - om verkapte loondienst te ontduiken – vertaalt PostNL de uren van onze 

leden naar pakketten. Op het moment dat uren voor PostNL gunstig uitkomen, praat PostNL  over 

uren, op het moment dat pakketprijzen gunstig uitkomen, praat PostNL over pakketten. Deze 

handelswijze wordt door onze leden niet meer geaccepteerd. 

16. Wij eisen voor onze leden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het inwerken van hun eigen 

personeel. PostNL mag niet eisen dat hun chauffeur met een vaste medewerker van PostNL mee 

moet rijden. 

17. Wij eisen voor onze leden dat de bovenvermelde eisen uiterlijk 25 juni 2014 zijn ingewilligd en 

tevens zijn ingevoerd. 

18. Wij eisen voor onze leden dat de maatregelen m.b.t. onze leden met personeel in loondienst, 

zoals beloofd, met ingang van 1 april 2014, met terugwerkende kracht zullen ingaan. 

 

Door het ondertekenen van dit document (dit Eisenpakket) verklaar ik mij nadrukkelijk akkoord met 

alle hiervoor vermelde eisen 1 t/m 18. 

Vereniging SubcoPartners 

 

Bedrijfsnaam subcontractor: _____________________________  

Naam subcontractor: ___________________________________  

Depot: _______________________________________________ 

Datum:             Handtekening:  


