
 
 
 
 

 
 
 
 

 

     
 

  
   

 

 
  

          
 

          

              

     

        

        

          

           

          

       

   

          

     

     

           

            

          

           

      

           

            

    

          

            

        

           

            

         

         

             

               

      

Bijlage 1: Voorwaarden ten aanzien van toegang 

Chief Economist 
Directie Mededinging en 
Consumenten 

Ons kenmerk 
CE-MC / 19080684 

1.  Definities  

In deze bijlage hebben de volgende termen de volgende betekenis 

ACM: De Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de 

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt. 

EZK: De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. 

Dienstverleningsovereenkomst: De overeenkomst die zal worden gesloten tussen 

PostNL en Postvervoerders die toegang willen krijgen tot het postvervoernetwerk 

ten behoeve van de bezorging van de restpost van deze postvervoerders. 

Nieuwe Postwet: Wijziging van de Postwet 2009. Deze wetswijziging wordt 

momenteel door het ministerie van EZK voorbereid. 

PostNL: PostNL N.V. 

Postvervoerder: Postvervoerbedrijf zoals gedefinieerd in artikel 2, eerste lid, onder 

e van de Postwet 2009. 

Sandd: SBM Beheer II B.V. 

Huidige Wholesale aanbod 24-uurs: Dit betreft het wholesale aanbod van PostNL 

voor postvervoerders dat PostNL in juli 2017 heeft aangeboden als alternatief voor 

de AMM-regulering, en dat sindsdien door veel postvervoerders is gecontracteerd 

voor de bezorging van de 24-uurs restpost door PostNL. Deze raamovereenkomst 

heeft een looptijd tot medio 2020. 

Huidige retailaanbod niet 24-uurs: Dit betreft het openbare aanbod van PostNL 

voor zakelijke klanten, en waarvan de tarieven zijn opgenomen in het openbare 

Tarievenboekje (2019) van PostNL. 

70% voorwaarde: De voorwaarde waaraan postvervoerders dienen te voldoen om 

gebruik te kunnen maken van het generieke wholesale aanbod van PostNL voor 

postvervoerders, alsmede de overgangsregeling. Deze voorwaarde bestaat eruit 

dat maximaal 70% van het totale postvolume dat een postvervoerder collecteert 

en/of sorteert mag worden aangeboden als restpost bij PostNL. Dit ter voorkoming 

van oneigenlijk gebruik van de toegang door administratieve stapelaars. 

Overgangsregeling Sandd: De overgangsregeling Sandd omvat de regeling die 

PostNL dient aan te bieden aan postvervoerders ten aanzien van de 24-uurs en 

niet 24-uurspost. Het gaat daarbij om post die – vóór de overname van Sandd – 

door postvervoerders werd aangeleverd bij Sandd. 
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Het  voorstel  PostNL:  Het  voorstel  dat  PostNL  heeft  gedaan  op  6  september  2019  

en  is  geconsulteerd  door  de  ACM  op  9  september  2019  in  het  kader  van  de  

adviesaanvraag  door  EZK.  

Restpost:  Restpost  betreft  de  poststukken  van  een  postvervoerder  die  hij  niet  zel

of  via  zijn  partners  kan  laten  bezorgen.  En  waarvoor  hij  dus  afhankelijk  is  van  

PostNL  voor  de  landelijke  bezorging  hiervan.  

Voorgenomen  transactie:  De  verkrijging  van  uitsluitende  zeggenschap  door  

PostNL  over  Sandd.  

Voorwaarden:  Eventuele  vergunningsvoorwaarden  die  EZK  kan  opnemen  in  een  

mogelijk  artikel  47  Mw-besluit.  Dit  document  ziet  specifiek  op  mogelijke  

voorwaarden  tot  toegang  tot  het  netwerk  van  PostNL  voor  de  bezorging  van  

restpost  voor  andere  postvervoerders.  

Duur  van  de  voorwaarden:  De  periode  waarin  bovengenoemde  voorwaarden  van  

kracht  zijn.  
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f 

NAI: Nederlands Arbitrage Instituut. 

2.  Toegang  

PostNL verplicht zich ertoe om toegang te verlenen tot haar postvervoernetwerk 

aan postvervoerders ten behoeve van de bezorging van de restpost van deze 

postvervoerders. Dit op basis van het voorstel van PostNL. Deze toegang ziet op 

24-uurs en niet 24-uurs post. 

2.1  Toegang  voor  24-uurs  post:  generiek  aanbod  

Het  generieke  aanbod  van  24-uurs  toegang  bestaat  uit  het  huidige  wholesale  

aanbod  24-uurs  voor  Postvervoerders  dat  PostNL  aanbiedt  op  haar  website  voor  

postvervoerders.  PostNL  dient  dit  aanbod  te  continueren  voor  de  duur  van  de  

voorwaarden.  

 

Daarnaast  dient  dit  wholesale  aanbod  te  worden  aangevuld  met  de  operationele  

versoepelingen  zoals  opgenomen  in  annex  1  van  deze  bijlage.  

 

Het  is  PostNL  toegestaan  bij  het  handhaven  van  de  voorwaarden  van  het  

generieke  aanbod  voor  24-uurs  toegang  een  tolerantiegrens  te  hanteren  van  1%.   
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Bij  het  handhaven  van  het  aanlevertijdstip  dient  PostNL  bij  incidenten  1x  per  

maand  niet  te  handhaven,  maar  dit  slechts  te  melden.  Bij  overmacht  (zoals  een  

lekke  band,  slecht  weer,  etc.)  zal  PostNL  dienen  te  zoeken  naar  een  oplossing.  

 

Algemene  voorwaarde  voor  de  afname  van  dit  generieke  aanbod  is:  

1.  afnemers  zijn  geregistreerd  als  postvervoerder  bij  de  ACM,  

2.  het  aanbod  wordt  gebruikt  voor  het  aanleveren  van  restpost,  en  

3.  maximaal  70%  van  het  door  de  postvervoerder  jaarlijks  gecollecteerde  en/of  

gesorteerde  totale  postvolume  wordt  aangeboden  bij  PostNL.  

 

PostNL  dient  een  verklaring  te  vragen  aan  postvervoerders  ten  aanzien  van  de  

70%-voorwaarde.  Indien  er  geen  concrete  aanleiding  is  om  aan  de  juistheid  van  

deze  verklaring  te  twijfelen  zal  PostNL  deze  verklaring  respecteren.  

 

De  tarieven  van  dit  generieke  24-uurs  wholesale  aanbod  mogen  jaarlijks  per  1  

januari  stijgen  met  gemiddeld  maximaal  4%.  
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2.2  Toegang  voor  24-uurs-post:  overgangsregeling  

De  tariefafspraken  die  postvervoerders  d.d.  1  augustus  2019  hadden  met  Sandd  

dienen  door  PostNL  te  worden  voortgezet  voor  de  duur  van  de  voorwaarden.  

 

In  het  geval  tariefafspraken  contractueel  aflopen  zullen  vanaf  deze  datum  de  

tarieven  mogen  worden  verhoogd.  

 

Voor  afspraken  tussen  postvervoerders  en  Sandd  met  een  onbepaalde  tijd  geldt  

een  redelijke  opzegtermijn.  

 

Onder  tariefafspraken  vallen  aantoonbare  bestaande  afspraken  of  praktijken  

indien  deze  schriftelijk  of  elektronisch  zijn  vastgelegd,  waaronder  in  de  

facturering.  

 

Deze  overgangsregeling  geldt  maximaal  voor  het  bestaande  verwachte  volume  dat  

een  postvervoerder  bij  Sandd  jaarlijks  zou  aanleveren.  Deze  verwachting  dient  te  

worden  berekend  op  basis  van  het  aangeboden  volume  tot  1  augustus  2019,  dat  

wordt  doorgetrokken  naar  een  jaarvolume  op  basis  van  het  seizoenspatroon  uit  

2018.  
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Dit  jaarvolume  kan  vanaf  1  augustus  2020  jaarlijks  worden  bijgesteld  met  

maximaal  de  totale  krimp  in  de  postmarkt,  zoals  deze  door  de  ACM  in  haar  post- 

en  pakketten  monitor  wordt  gerapporteerd  over  het  voorafgaande  jaar.  

 

Deze  overgangsregeling  geldt  alleen  voor  binnenlands  postvervoer.  Dus  alleen  

voor  post  afkomstig  van  Nederlandse  eindklanten.  

 

Al  het  postvolume  dat  de  maximale  jaarvolumegrens  overschrijdt,  dient  PostNL  

aan  te  bieden  onder  het  generieke  aanbod  voor  postvervoerders.  

 

De  afgesproken  tarieven  binnen  de  overgangsregeling  mogen  per  postvervoerder 

jaarlijks  per  1  januari  stijgen  met  gemiddeld  maximaal  4%.  

 

Het  maximum  volume  per  postvervoerder  is  niet  overdraagbaar  aan  andere  

postvervoerders.  

 

Algemene  voorwaarden  om  gebruik  te  maken  van  de  overgangsregeling  zijn:  

1.  afnemers  zijn  geregistreerd  als  postvervoerder  bij  de  ACM  

2.  de  regeling  wordt  gebruikt  voor  het  aanleveren  van  restpost  

3.  maximaal  70%  van  hun  jaarlijkse  gecollecteerde  en/of  gesorteerde  totale  

postvolume  wordt  aangeboden  bij  PostNL  

 

PostNL  dient  een  verklaring  te  vragen  aan  postvervoerders  ten  aanzien  van  de  

70%-voorwaarde.  Indien  er  geen  concrete  aanleiding  is  om  aan  de  juistheid  van  

deze  verklaring  te  twijfelen  zal  PostNL  deze  verklaring  respecteren.  

2.3  Toegang  voor  niet-24-uurs-post  

PostNL  dient  haar  openbare  retail  aanbod  voor  niet-24  uurs  diensten  eveneens  

aan  te  bieden  aan  postvervoerders.  

 

PostNL  dient  het  aanbod  voor  Gemengd  48/72  uur  met  bezorging  op  

aaneengesloten  dagen  behorend  bij  de  tarieflijn  met  een  minimaal  orderbedrag  

van  €17,50  eveneens  aan  te  bieden  voor  poststukken  van  meerdere  afzenders.  
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PostNL  dient  dit  generieke  aanbod  voor  niet-24uurs  toegang  niet  verder  jaarlijks  

te  verhogen  dan  gemiddeld  maximaal  4%.  
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2.4  Toegang  voor  niet-24-uurs-post:  overgangsregeling  

De  tariefafspraken  die  postvervoerders  d.d.  1  augustus  2019  hadden  met  Sandd  

dienen  door  PostNL  te  worden  voortgezet  voor  de  duur  van  de  voorwaarden.  

 

In  het  geval  tariefafspraken  contractueel  aflopen  zullen  vanaf  deze  datum  de  

tarieven  mogen  worden  verhoogd.  Hierbij  is  het  PostNL  toegestaan  deze  tarieven  

te  verhogen  tot  euro  0,35  per  poststuk  voor  het  jaar  2019.  In  volgende  jaren  is  

het  PostNL  toegestaan  deze  euro  0,35  te  indexeren.  

 

Voor  afspraken  tussen  postvervoerders  en  Sandd  met  een  onbepaalde  tijd  geldt  

een  redelijke  opzegtermijn.  Na  deze  redelijke  termijn  is  het  PostNL  toegestaan  ná  

verlenging  van  een  afspraak  een  tarief  van  maximaal  euro  0,35  per  poststuk  of,  

indien  hoger,  het  met  Sandd  afgesproken  tarief  te  hanteren.  In  volgende  jaren  is  

het  PostNL  toegestaan  deze  euro  0,35  te  indexeren.  

 

Onder  tariefafspraken  vallen  aantoonbare  bestaande  afspraken  of  praktijken  

indien  deze  schriftelijk  of  elektronisch  zijn  vastgelegd,  waaronder  in  de  

facturering.  

 

Deze  overgangsregeling  van  PostNL  geldt  maximaal  voor  het  bestaande  verwachte  

volume  dat  een  postvervoerder  bij  Sandd  jaarlijks  zou  aanleveren.  Deze  

verwachting  dient  te  worden  berekend  op  basis  van  het  aangeboden  volume  tot  1  

augustus  2019,  dat  wordt  doorgetrokken  naar  een  jaarvolume  op  basis  van  het  

seizoenspatroon  uit  2018.  

 

Dit  jaarvolume  kan  vanaf  1  augustus  2020  jaarlijks  worden  bijgesteld  met  

maximaal  de  totale  krimp  in  de  postmarkt,  zoals  deze  door  de  ACM  in  haar  post- 

en  pakketten  monitor  wordt  gerapporteerd  over  het  voorafgaande  jaar.  

 

Deze  overgangsregeling  geldt  alleen  voor  binnenlands  postvervoer.  Dus  alleen  

voor  post  afkomstig  van  Nederlandse  eindklanten.  
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 Ons kenm
Al  het  postvolume  dat  de  maximale  jaarvolumegrens  overschrijdt  dient

 
  PostNL  CE-MC  /  19

aan  te  bieden  onder  het  generieke  PostNL  aanbod  voor  niet-24-uurs  diensten.  

 

De  afgesproken  tarieven  binnen  de  overgangsregeling  mogen  per  postvervoerder  

jaarlijks  per  1  januari  stijgen  met  gemiddeld  maximaal  4%.  

 

Het  maximum  volume  per  postvervoerder  in  deze  overgangsregeling  is  niet  

overdraagbaar  aan  andere  postvervoerders.  

 

Algemene  voorwaarden  om  gebruik  te  maken  van  de  overgangsregeling  zijn:  

1.  afnemers  zijn  geregistreerd  als  postvervoerder  bij  de  ACM,  

2.  de  regeling  wordt  gebruikt  voor  het  aanleveren  van  restpost,  en  

3.  maximaal  70%  van  hun  jaarlijkse  gecollecteerde  en/of  gesorteerde  totale  

postvolume  wordt  aangeboden  bij  PostNL  

 

PostNL  dient  een  verklaring  te  vragen  aan  postvervoerders  ten  aanzien  van  de  

70%-voorwaarde.  Indien  er  geen  concrete  aanleiding  is  om  aan  de  juistheid  van  

deze  verklaring  te  twijfelen  zal  PostNL  deze  verklaring  respecteren.  

 

Voor  niet  24-uurs  toegang  tot  het  netwerk  van  PostNL  is  het  PostNL  toegestaan  de  

volgende  aanvullende  voorwaarden  te  hanteren  binnen  de  overgangsregeling:  

1.  De  Sandd  codeerregel  wordt  vervangen  door  de  PostNL  codeerregel;  PostNL  

dient  iedere  postvervoerder  die  dit  betreft  te  begeleiden  bij  het  overstappen  op  de  

PostNL  codeerregel,  

2.  Niet  24-uurspost  post  dient  bij  PostNL  te  worden  voorgemeld,  en  

3.  Gespreide  bezorging  over  twee  dagen  zoals  PostNL  die  voor  niet  24-uurs  

netwerk  geldt.  Postvervoerders  krijgen  dus  het  48/72  uurs  gespreide  

bezorgproduct  van  PostNL  - PostNL  bezorgt  deze  post  dus  niet  op  alleen  dinsdag  

en  vrijdag,  zoals  Sandd  dit  wel  doet.  
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2.5  Mogelijkheden  tot  maatwerk  

PostNL is toegestaan om naast het generieke aanbod en de overgangsregeling ook 

specifieke maatwerk afspraken te maken met individuele postvervoerders. 

Dergelijke afspraken vallen niet onder de gestelde voorwaarden, maar mogen niet 

leiden tot een verslechtering ten opzichte van de voorwaarden. 

Pagina 39 van 45 



 
 
 
 

 
 
 
 

2.6  Dienstenovereenkomst  

Hetgeen  bepaald  is  in  de  paragrafen  2.1  tot  en  met  2.5  van  deze  voorwaarden  

wordt  vastgelegd  in  een  Dienstverleningsovereenkomst  tussen  PostNL  en  de  

postvervoerder.  
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3.  Geschillenbeslechting  

De  Dienstverleningsovereenkomst  voorziet  in  de  mogelijkheid  geschillen  te  

beslechten  via  een  geschillenbeslechtingsprocedure.  Daarin  wordt  voorzien  dat  

een  Postvervoerder  die  van  mening  is  dat  PostNL  in  strijd  handelt  met  de  

Dienstverleningsovereenkomst  (de  Verzoekende  Partij)  toegang  heeft  tot  

geschillenbeslechting.   

 

Voordat  een  Geschillenbeslechtingsprocedure  aanhangig  wordt  gemaakt  zal  de  

Verzoekende  partij  een  schriftelijke  mededeling  aan  PostNL  zenden,  waarin  hij  

uiteenzet  waarom  PostNL  volgens  hem  niet  handelt  conform  de  

dienstverleningsovereenkomst  (de  Notificatie).  PostNL  zal  alle  redelijke  stappen  

nemen  om  meningsverschillen  in  der  minne  op  te  lossen  binnen  een  redelijke  

termijn  van  ten  hoogste  tien  werkdagen  na  ontvangst  van  de  Notificatie.  Deze  

termijn  kan  met  wederzijdse  overeenstemming  worden  verlengd.  

 

Voor  geschillen  naar  aanleiding  van  de  Dienstverleningsovereenkomst  - dan  wel  

van  nadere  overeenkomsten  die  daarvan  het  gevolg  mochten  zijn  - die  niet  in  der  

minne  kunnen  worden  opgelost  volgens  voornoemde  Notificatie-procedure,  wordt  

in  de  dienstverleningsovereenkomst  voorzien  in  een  procedure  bij  het  Nederlands  

Arbitrage  Instituut  (NAI),  langs  de  volgende  lijn.    

 

De  Verzoekende  Partij  kan  kiezen  uit  een  arbitrage  procedure  of  uit  een  

bindendadviesprocedure.  Indien  verzoeker  kiest  voor  Arbitrage  zullen  geschillen  

worden  beslecht  overeenkomstig  het  Arbitragereglement  van  het  Nederlands  

Arbitrage  Instituut.  Wanneer  Verzoekende  partij  kiest  voor  een  

bindendadviesprocedure  zullen  geschillen  worden  vastgesteld  of  beslecht  door  

bindend  advies  overeenkomstig  het  Bindendadviesreglement  van  het  Nederlands  

Arbitrage  Instituut.   

 

De  Verzoekende  Partij  kan  een  aanvraag  indienen  op  de  wijze  als  in  het  

toepasselijke  reglement  bepaald  en  gelijktijdig  een  afschrift  doen  toekomen  aan  
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PostNL.  Het  bindend  advies  zal  worden  gegeven  door  één  bindend  adviseur.

scheidsgerecht  zal  bestaan  uit  een  arbiter.  De  adviseur  of  arbiter  zal  in  onderling  

overleg  tussen  de  Verzoekende  Partij  en  PostNL  worden  overeengekomen.  Indien 

de  Verzoekende  Partij  en  PostNL  geen  overeenstemming  kunnen  bereiken  over  d

te  benoemen  adviseur,  zullen  zij  de  administrateur  van  het  NAI  verzoeken  om  m

inachtneming  van  het  reglement  een  bindend  adviseur  te  benoemen.  Partijen  

zullen  de  adviseur  of  arbiter  verzoeken  indien  mogelijk  binnen  een  termijn  van  

vier  weken  het  geschil  te  beslechten.  

 

De  bindend  adviseur  of  de  arbiter  kan,  op  verzoek  van  een  der  partijen  of  uit  

eigen  beweging,  inzage,  afschrift  of  uittreksel  van  bepaalde,  door  de  bindend  

adviseur  voor  het  geschil  relevant  geachte  stukken  bevelen  van  de  partij  die  deze

stukken  tot  haar  beschikking  heeft.  

 

De  bindend  adviseur  of  de  arbiter  mag  geen  vertrouwelijke  informatie  openbaar  

maken.  

 

De  bindendadvies- of  de  arbitrageprocedure  zal  worden  gevoerd  in  het  

Nederlands.  Het  bindend  advies  zal,  naast  een  oordeel  over  het  geschil,  tevens  

een  kostenveroordeling  inhouden  voor  de  verliezende  partij  ten  behoeve  van  de  

partij  die  in  het  gelijk  wordt  gesteld.  

 

e  
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Annex  1:   Versoepeling  operationele  voorwaarden  PostNL  Aanbod  voor  
24-uurs  toegang  

 

     
 

  
   

 

 
  

   

 
  Voorwaarden  bij  dit aanbod  Huidige  voorwaarden  

 Aanlevertijdstip: verruiming  21:00   uur  slagboom, 
 handen  PostNL 

 ca  21:15  uur  in 21:00   uur  in  handen  PostNL 

 Aanleverhoeveelheid 
 uur: verruiming  

 

 tot  21:00  Maximaal 10.000    stuks  per  buba  per 
 avond  tot  21:00  uur,  indien  meer  dan 

 10.000:  75%  van het  meerdere   voor 
19:30   uur 
 

 Verruiming  van  de grens   van  10.000 
 stuks  naar  12.500  stuks  mits  correct 

gesplitst   (formaat  en  machinegeschikt) 
 en  correct opgezet   aangeleverd  

 Maximaal 
 per  avond 

meer  dan  
 meerdere 

10.000   stuks  per  buba 
tot  21:00   uur,  indien 

 10.000:  75% van  het  
 voor  19:30 uur  

 Telbare  hoeveelheden: 
vereenvoudiging  

 Tot  500  stuks  per  dag  per  partij:  geen 
 telbare  hoeveelheden  nodig,  opgave 

 aantallen  en  gewichten  postvervoerders 
 overgenomen  en  op  steekproefbasis 

getoetst   
 
Vanaf  500  –   2000  stuks  per  dag  per 

 partij:  aanleveren in   telbare 
hoeveelheden  vervalt  indien   uit 

 steekproeven blijkt   dat  de  aantallen  die 
 de postvervoerder  opgeeft   kloppen.  

 
 In  andere  gevallen  bieden  we  ook voor  

 postvervoerders  die niet   in  aanmerking 
 komen  voor  een  logistiek protocol   de 

 systematiek van   telbare hoeveelheden   
 • Klein  tot   en  met 2.000   stuks  
 •  Groot tot   en met  1.000   stuks  
 •  Speciaal  tot  en met  500   stuks  
 •  Gemengd  tot  en  met 2.000   stuks  

 
 en/of  eigen opgeleverde  tellingen  

 (essentie: 10  validatiemetingen,  bij  
 bewezen  correcte  aanlevering 

acceptatie   opgave  van  de aantallen   en 
 toetsing  op steekproefbasis;   tellijst 

 bijvoegen noodzakelijk)   
 
 

 Grote  partijen  aanleveren in  
telbare  hoeveelheden:   
 •  Gelijke hoeveelheden   (25, 50   of 

100  stuks)   per zak,  bak  of  
 bundel,  of  

 • Tellijsten   met  daarop: 
Klantnaam   en  klantnummer; 
datum   van aanlevering;   aantal, 

 aantal  bakkenkarren,  aantal  per 
formaat,  aantal   bakken  per 
formaat,  aantal   stuks  per bak   ; 
speciaal  gesplitst  in  

 <15mm/>15mm 
 

 Voor postvervoerders   >50.000 
 stuks  per  jaar en  logistiek  

protocol:  Eis  verruimd   naar  
 • Klein  tot  en   met 2.000   stuks  
 •  Groot tot   en met  1.000   stuks  
 •  Speciaal  tot  en met  500  stuks  

  • Gemengd  tot   en  met 2.000  
 stuks  

Of:   systematiek van  
 machinetellingen (essentie:  10  

validatiemetingen,   bij  bewezen 
 correcte aanlevering   acceptatie 

 opgave  van  de aantallen   en 
 toetsing  op steekproefbasis;  

tellijst  bijvoegen   noodzakelijk) 
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 Controle  en 
 en  simpeler 

rapportage:   minder  Productvoorwaarden,  splitsen naar  
formaat   in  Gemengd, juist   opzetten 

 (koppen),  PostNL  Frankering 
 

 Overige  voorwaarden  worden  bij 
 structurele  fouten  gemeld. 

 
 NB:  uiteraard  verbijzonderen 

 aangetekenden  /  pakketten  / 
internationaal  

Splitsing   naar  formaat,  juist 
 opzetten,  PostNL  frankering, 

 telbare  hoeveelheden,  overige 
 voorwaarden  vormgeving 

 poststukken  (bijvoorbeeld:  Is het  
adres   goed  leesbaar? Staat   er  een 

 postcode  in  het  adres  op  de 
 poststukken?  Zijn  de  poststukken 

 minimaal 140   x  90  mm? Zijn   de 
 poststukken  rechthoekig  of 

 vierkant?  Voldoen  de  poststukken 
aan  het   minimumpapiergewicht? 

 Klein/Groot:  Bestaat  de  inhoud 
geheel  uit   papier?) 

 NB:  uiteraard  verbijzonderen 
 aangetekenden  /  pakketten  / 

 internationaal, 
 Aanpassingen 

 en  alleen  met 
 in  de  order: 

 bewijs 
 minder  Aanpassingen  van  de order  (gewicht   en 

 aantallen)  worden niet  doorgevoerd  
 indien aanpassing  kleiner   of  gelijk aan  

 1%  is.  Overige  aanpassingen  op  de 
 order  zullen  alleen  worden  doorgevoerd 
 indien  er  (foto)bewijs  aan  ten  grondslag 

 ligt. 

 Order wordt  
afwijkingen  

 altijd  aangepast  bij 

 Misvattingenrapportage:  minder 
 frequent  en  minder items  

 De  afwijkingen/misvattingen  worden 
 wekelijks  i.p.v.  dagelijks 

teruggekoppeld   aan  de  PV,  tenzij  de  PV 
 en  dagelijkse terugkoppeling   op  prijs 

 stelt 

 Dagelijks  melding 
 misvattingen 

 van  alle 

 Misvattingen  rapportage bevat   alleen 
aantallen,   gewichten,  tijdstip,  en 
frankering  

 Operationele 
 termijnen 

 wijzigingen:  ruimere Aankondiging   ten  minste  2  maanden 
 van tevoren42  ,  onderling overleg   over 

 wijzigingen met   grote  operationele 
 impact  voor  de  betreffende 

 postvervoerder  (locatieverschuiving 
met   meer  dan 30km,   aanlevertijden  >1 
uur)43  .  

Aankondiging   30  dagen  van 
 tevoren,  bij  grote impact   2 
 maanden 
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42 NB: ook bij PostNL kan er sprake zijn van overmacht waardoor ook PostNL wordt overvallen door een 

operationele wijziging die hij niet eerder kon overzien – met name als dit wordt veroorzaakt door externe 

factoren. In dat geval geldt deze toezegging niet en zal PostNL zo snel mogelijk in overleg treden. 
43 NB: inspanningsverplichting ook aan de kant van de postvervoerder om tot een voor alle partijen werkbare 

oplossing te komen 
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Audit op hulpmiddelen: een 
alternatief 

Als alternatief voor een audit door een 
PostNL auditor twee opties: 
1) een externe auditor op kosten van 
PostNL; of 
2) een proces-verbaal of soortgelijk 
document van een deurwaarder 
omtrent het gebruik van hulpmiddelen, 
op kosten van de Postvervoerder 

Audit door een PostNL auditor 

Handhaving op afwijkingen: 
minder meldingen, meer in 
onderling overleg 

Huidige procedure in het LOGP alleen 
van toepassing op afwijkingen van het 
uiterste aanlevertijdstip. 

Overige incidentele afwijkingen worden 
gemeld in de misvattingenrapportage. 
Indien er structureel niet wordt voldaan 
aan de voorwaarden, bespreekt de 
accountmanager dit met de 
postvervoerder en komt men 
gezamenlijk tot een oplossing. 

Op dit moment is in het LOGP de 
volgende procedure opgenomen 
voor de handhaving op 
afwijkingen: 

• Bij de eerste geconstateerde 
afwijking neemt PostNL per e-
mail contact op 
• Bij de tweede geconstateerde 
afwijking neemt PostNL per 
telefoon contact op 
• Bij de derde geconstateerde 
afwijking neemt PostNL wederom 
telefonisch contact op en worden 
afspraken gemaakt ter 
verbetering van de aanlevering. 
PostNL bevestigt dit schriftelijk en 
spreekt een termijn af 
waarbinnen de afwijking wordt 
opgelost. 
• Bij voortdurende afwijking 
behoudt PostNL zich het recht 
voor om een partij te stuiten of 
andere passende maatregelen te 
nemen (zoals besproken na de 
derde geconstateerde afwijking). 

Individuele afspraken: maken we 
mogelijk 

Indien postvervoerders individuele 
wensen heeft die objectief een afwijking 
rechtvaardigen gaat PostNL in gesprek 
om te zoeken naar een oplossing. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan verdere 
verruiming van de 
aanlevervoorwaarden bij systematisch 
voldoen aan de eisen of een 
transportoplossing voor 

Niet mogelijk 
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postvervoerders op meer dan een uur 
rijden tot een buba. 

Marge jaarplankorting: 
Verruiming en daardoor minder 
risico op onverwachte factuur 

+/- 25% +/- 10% 
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