Afspraken tussen PostNL Pakketten

Benelux BV (UpostNL")

en SubcoPartners

op 6 juni 2014

Namens PostNL: Ab Verkaik, Jeroen Veldstra, Leendert-Jan Plaisier, Pascal Bangma, Rutger Driessen
Namens SubcoPartners: Celil Oren, Maurice Jacobs, Ruud Wassenaar

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 23, Hoofdkantoor PostNL

In een open en constructieve sfeer hebben PostNL en SubcoPartners (vertegenwoordigers van ZZPers en ZMP-ers) op dinsdag 3 juni en vrijdag 6 juni 2014 overleg gevoerd. In dit document staan de
belangrijkste afspraken die PostNL en SubcoPartners samen hebben gemaakt.
1.
PostNL en SubcoPartners spreken af dat het nieuwe tarieven model wordt gebaseerd op een
tarief per uur van € 20,90 en een tarief per kilometer van € 0,15 ter dekking van de brandstofkosten.
Op deze manier komt een Subcontractor die bijvoorbeeld gemiddeld 45 uur per week werkt en een
route rijdt van 400 kilometer per week, aan een omzet van 45* €20,90 + 400*0,15 = € 1000,50 excl
BTW. Deze omzet wordt uitbetaald in de vorm van een vast weekbedrag en een tarief per succesvol
afgeleverd pakket.
Subcontractors die meer of minder dan 45 uur willen werken kunnen dit met PostN L bespreken.
Hier bovenop komen de toeslagen voor de nieuwe streamers van PostNL (€ 400 per jaar, onder
voorwaarde goedkeuring Belastingdienst) en een toeslag indien de subcontractor een NIWO
vergunning heeft (€ 12,50 per route per week). Daarnaast zijn er aanvullende toeslagen voor een
ZMZ-er en een ZMP-er.
2.
Subcopartners krijgt de mogelijkheid om iemand af te vaardigen om samen met een
medewerker van PostNL te beoordelen of de overeengekomen uitgangspunten gebruikt zijn bij het
bepalen van de omzet van de subcontractor.
Het kan hierbij gaan om de gehanteerde tarieven en normen voor de route, bijvoorbeeld de
dropduplicatie, de hitrate, het aantal kilometers in de route. Op deze wijze kan SubcoPartners
vaststellen of een subcontractor een juist aanbod krijgt. Na 1 jaar zal deze afspraak gezamenlijk
worden geëvalueerd.
3.
Indien de subcontractor het oneens is over de normen in zijn route, dan kan hij dit kenbaar
maken aan PostNL, waarna PostNL aan de hand van historische data kan bezien of de normen reëel
zijn. Eventueel zal PostNL iemand laten meerijden of de route zelf rijden om de norm opnieuw te
toetsen. Deze afspraak is geldig vanaf de uitrol van de verbeteraanpak, zoals gepresenteerd op 2 juni
2014, inclusief het nieuwe routemodel.
4.
De proef met de nieuwe routeplanning en het nieuwe tarievenmodel in Den Hoorn begint op
14 juli en zal duren tot en met september 2014. Tijdens deze proef zal worden bekeken of alles werkt
zoals dat bedoeld is. Na evaluatie van de proef en eventuele aanpassingen op basis van die evaluatie,
zullen de nieuwe routeplanning en tarievenmodel worden uitgerold naar de rest van het land. Tijdens
de proef zullen PostNL en SubcoPartners regelmatig overleg voeren over de voortgang van de proef.
5.
PostNL en SubcoPartners zullen overleggen over een methode om te komen tot 'haalbare
routes' op drukke dagen. PostNL en SubcoPartners hebben een bandbreedte bepaald, waarboven een
subcontractor niet verplicht kan worden gesteld zijn pakketten te distribueren. Deze bandbreedte is
bepaald op maximaal 125% van het afgesproken gemiddeld aantal stops in de betreffende route. Tot
een uur voor aanvang van de betreffende shift kan de subcontractor aangeven het deel boven de
bandbreedte niet zelf te willen distribueren. Indien de subcontractor geen melding geeft, zal hij de
pakketten zelf distribueren.

Deze afspraak is geldig vanaf de uitrol van de verbeter aanpak, zoals gepresenteerd op 2 juni 2014,
inclusief het nieuwe routemodel.
6.
PostNL zal een subcontractor niet verplichten twee keer te rijden indien de route niet in één
keer in de NLI-geschikte bus past. PostNL zal vaststellen wat de oplossing hiervoor is. Indien de
subcontractor wordt gevraagd terug te komen om extra te laden, dan zal PostNL deze extra tijd en
kilometers vergoeden.
Deze afspraak is geldig vanaf de uitrol van de verbeteraanpak, zoals gepresenteerd op 2 juni 2014,
inclusief het nieuwe routemodel.
7.
PostNL begint vanaf 10 juni 2014 met de inventarisatie van subcontractors met meerdere
routes. Deze subcontractors moeten bij PostNL aangeven hoeveel mensen in dienst routes voor
PostNL rijden en de documenten, zoals gevraagd in de brief, aan PostNL opleveren. Op basis hiervan
zullen de ZMP-ers (subs met chauffeurs in loondienst) een toeslag krijgen bovenop het tarief voor
ZZP-ers. Deze toeslag wordt per route bekeken en indien van toepassing toegekend. Ter
verduidelijking, een subcontractor met meer routes zal alleen een toeslag met terugwerkende kracht
krijgen indien het nieuwe tarief boven het huidige tarief uitkomt. Deze afspraak voor ZMP-ers zal
gelden voor medewerkers die al op 1 januari 2014 in dienst waren bij de ZMP-er en zal zoals
afgesproken ingaan met terugwerkende kracht per 1 april 2014. PostNL respecteert de bestaande
ZMP-ers (zelfstandigen met personeel in dienst).
8.
PostNL zal subcontractors helpen om de NIWO vergunning te behalen. Hiervoor zal PostNL
haar gebouwen openstellen zodat subcontractors daar een cursus kunnen volgen. Tevens zal PostNL
in samenwerking met SubcoPartners zorgen voor een goed aanbod voor een opleider, waar gebruik
van gemaakt kan worden. De kosten van de opleiding zijn voor de subcontractor, maar als het diploma
is behaald krijgt de subcontractor een toeslag van € 12,50 per route per week gedurende een nader af
te spreken periode. PostNL onderzoekt of zij subcontractors die problemen hebben met de
financiering van de opleiding kan helpen.
9.
Subcontractors mogen hun eigen chauffeurs opleiden. Nieuwe chauffeurs dienen echter wel
één dag met een PostNL medewerker mee te rijden voor een praktijkexamen. Ook dienen zij de
bestaande theorieopleiding en -toets af te leggen. Indien de chauffeur niet slaagt voor het
praktijkexamen, dan moet deze chauffeur opnieuw in opleiding. Een niet geslaagde chauffeur mag
niet zelfstandig rijden.
10.
PostNL zorgt er voor dat security controles onafhankelijk worden uitgevoerd en zorgt voor
betaling van de tijd, die nodig is voor de controle. Betaling vindt plaats indien er geen afwijkingen van
de gemaakte afspraken worden geconstateerd door PostNL en de hele controle langer duurt dan 15
minuten.
11.
Als een subcontractor in zijn route een kapotte scanner heeft, waarvan de oorzaak
aantoonbaar niet aan hem te wijten is, zal PostNL de tijd voor het heen en weer rijden vergoeden,
indien de subcontractor op verzoek van PostNL naar het Depot moet terug rijden. PostNL kan er ook
voor kiezen deze scanner te brengen of een andere afspraak met de subcontractor te maken.
12.
PostNL zal met SubcoPartners afspraken maken over overmachtsituaties, waardoor een
subcontractor zijn/haar route niet zou kunnen rijden. PostNL en SubcoPartners zullen afspraken
maken over wanneer er sprake is van overmacht. Betreffende subcontractor zal altijd eerst zijn
uiterste best te doen om het zelf op te lossen.
13.
PostNL zal eenmaal per jaar een brief sturen naar de subcontractors waarin wordt
aangegeven dat PostNL tevreden is en de samenwerking waardeert. Dit uitsluitend indien PostNL
tevreden is over de subcontractor. Tevens zal één maal per jaar een gesprek plaatsvinden tussen
PostNL en de subcontractor waarin de wederzijdse samenwerking wordt geëvalueerd.

14.
Per 1 januari 2015 en per 1 januari 2016 zal het tarief van {20,90 verhoogd worden met de
index conform Wet Minimumloon ter dekking van alle kostenstijgingen.
De verhogingen die in 2014 worden gepubliceerd, worden per 1 januari 2015 doorgevoerd. De
verhogingen die in 2015 worden gepubliceerd worden per 1januari 2016 doorgevoerd.
Hiermee is de tariefsontwikkeling tot en met eind 2016 afgesproken.
15.
PostNl is verantwoordelijk voor het maken en beheren van de routes. Als een route vanwege
bijvoorbeeld groei aangepast moet worden, zal PostNl de betrokken subcontractor tijdig informeren
en hierover in gesprek gaan. Dat betekent dat een subcontractor niet zonder reden en overleg uit zijn
route kan worden gehaald. Hiermee komt artikel 9 uit het akkoord van 28 juni 2013 (betreffende het
vastklikken van routes gedurende 6 maanden) te vervallen.
16.
PostNl
SubcoPartners.

zal

substantiële

wijzigingen

in

de

vervoersovereenkomst

toelichten

aan

PostNl en SubcoPartners spreken hun vertrouwen uit in de langdurige toekomstige samenwerking.
Beide partijen willen een gezonde toekomst voor onze gezamenlijke business, gebaseerd op
wederzijds respect, en roepen alle partijen op om hier samen aan te werken en te zorgen voor
continuïteit in de dienstverlening. Indien deze continuïteit in gevaar komt, zullen PostNl en
SubcoPartners zich samen maximaal inspannen om de dienstverlening voort te zetten. Hiertoe
hebben beide partijen hetzelfde belang. SubcoPartners en PostNl geven ook aan open en transparant
met elkaar te blijven communiceren.
Met bovenstaande afspraken komt PostNl tegemoet aan de eisen van SubcoPartners en is de
eisenbrief van 27 april 2014 ingevuld en daarmee van tafel. Met deze afspraken willen PostNl en
SubcoPartners zorgen voor een samenwerking die gebaseerd is op wederzijds respect, een plezierige
werkomgeving en rust in de samenwerking.

Opgemaakt op 6 juni 2014

Voor akkoord SubcoPartners

J.J. Veldstra

C.Oren

G.M.Wassenaar

