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Geachte mevrouw De Groene, 
 
Bij brief van 12 maart 2018 heeft u de Autoriteit Consument en Markt (de ACM) verzocht om een 
ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 (het ontwerpbesluit) aan 
een uitvoeringstoets te onderwerpen. De ACM heeft het besluit overeenkomstig artikel 6 van de 
Regeling gegevensuitwisseling en ministers getoetst en bericht u als volgt. 
 
Bevindingen ACM 
De ACM stelt vast dat de voorgestelde wijziging consequenties heeft voor de mogelijkheden voor 
postvervoerbedrijven om uitzendkrachten in te zetten. Alleen uitzendkrachten die behoren tot de 
zogenoemde ‘doelgroep van de banenafspraken’, zo kan worden opgemaakt uit de nota van 
toelichting bij het ontwerpbesluit, mogen na inwerkingtreding daarvan nog worden meegeteld voor 
het minimumpercentage van 80% (de 80%-norm). Hiertoe wordt voorgesteld om artikel 1, onder b, 
van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 te wijzigen waardoor alleen bepaalde categorieën 
uitzendovereenkomsten zijn aan te merken als arbeidsovereenkomsten. Daarmee wordt in dit 
ontwerpbesluit ten aanzien van het begrip uitzendovereenkomst bedoeld in artikel 690 van Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek een aanpassing aangebracht. Op basis van het (huidige) Tijdelijk besluit 
postbezorgers 2011 worden namelijk alle postbezorgers die op basis van een uitzendovereenkomst 
bij een postvervoerbedrijf werkzaam zijn, meegeteld voor de 80%-norm. De ACM is van mening dat 
de voorgestelde wijziging uitvoerbaar en handhaafbaar is.  
 
Consequenties voor de uitvoeringslasten 
Afgelopen jaar heeft de ACM naar aanleiding van handhavingsverzoeken van een drietal 
vakbonden onderzoek gedaan naar de naleving door postvervoerbedrijven van de 80%-norm op 
basis van het toen geldende Tijdelijk besluit postbezorgers 2011. In januari 2018 heeft de ACM, in 
verband met de wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers van 20 december 20171, nog 
aanvullend onderzoek verricht naar de naleving van de 80%-norm. 
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Nu er sprake is van een aanpassing van de 80%-norm ten opzichte van het (huidige) Tijdelijk 
besluit postbezorgers 2011 ziet de ACM aanleiding om, na inwerkingtreding van het ontwerpbesluit 
na te gaan in hoeverre postvervoerbedrijven de 80%-norm naleven. Ook zal de ACM in het geval 
van een handhavingsverzoek of als sprake is van een concreet signaal moeten onderzoeken of de 
aangepaste 80%-norm wordt nageleefd. Op grond van het ontwerpbesluit zal dan een uitsplitsing 
moeten worden gemaakt naar enerzijds uitzendovereenkomsten die behoren tot de zogenoemde 
‘doelgroep van de banenafspraken’ en anderzijds alle overige uitzendovereenkomsten.  
 
De ACM gaat er vanuit dat de met de toezichtwerkzaamheden gemoeide uitvoeringslasten in 
dezelfde orde van grootte zullen liggen als zij heeft ingeschat in haar op 10 september 20152 
uitgebrachte uitvoeringstoets over een eerdere wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 
2011. Wel merkt de ACM op dat het in de rede ligt dat op periodieke basis zal moeten worden 
getoetst of door de postvervoerbedrijven aan de 80%-norm wordt voldaan. Vooralsnog verwacht de 
ACM dat die werkzaamheden kunnen worden ingepast in het reguliere budget. 
 
In dit verband wordt nog uitdrukkelijk opgemerkt dat de aanpassingen naar aanleiding van de 
internetconsultatie over het ontwerpbesluit de inschatting over de gevolgen voor de 
uitvoeringslasten kan wijzigen. In dat geval zal de ACM de consequenties daarvan zo nodig 
uiteenzetten in een aanvullende uitvoeringstoets. 
 
Tot slot 
In de genoemde uitvoeringstoets van 10 september 2015 heeft de ACM opgemerkt dat het uit een 
oogpunt van een efficiënte inrichting van het toezicht overweging verdient om dit toezicht onder te 
brengen bij een ter zake meer gerede instantie, zoals de Inspectie SZW. Daarbij is gewezen op het 
feit dat het toezicht een meer structureel karakter heeft gekregen en het toezicht op regels over 
arbeidsverhoudingen qua kerntaken en specifieke deskundigheid afwijkt van de reguliere taken van 
de ACM. Dit wordt door de in het ontwerpbesluit voorgestelde wijziging nog eens versterkt. De ACM 
ziet daarin dan ook aanleiding om u nogmaals in overweging te geven het toezicht op het Tijdelijk 
besluit postbezorgers 2011 bij een andere instantie onder te brengen.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Uiteraard is de ACM graag bereid tot nader overleg over de inhoud van deze brief. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon. 
 
Hoogachtend,  
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
 
 
dr. F.J.H. Don 
bestuurslid 
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