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Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 

<Vertrouwelijk> OPTA/AM/2011/200628 ETM/TM/ 11026594 <Vertrouwelijk> 

Datum Onderwerp Bijlage(n) 

16 MAART 2011  Uitvoeringstoets Postwet en AMvB  

   

 

Geachte mevrouw Van Dongen, 

 

Bij brief van 24 februari jl. heeft u het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: het college) verzocht om een ontwerp-wijziging van de Postwet 2009 en een 

ontwerp-algemene maatregel van bestuur (ter vervanging van het Tijdelijk besluit 

arbeidsovereenkomst post) aan een uitvoeringstoets te onderwerpen.  

 

Het college heeft beide ontwerpen overeenkomstig artikel 5 van het Informatiestatuut Onafhankelijke 

Post en Telecommunicatie Autoriteit getoetst. Vanwege de door u genoemde hoge tijdsdruk en omdat 

eerder over dit onderwerp een uitvoeringstoets is uitgebracht, heeft het college zich daarbij beperkt tot 

hoofdlijnen. Eventuele ondergeschikte opmerkingen van meer technische aard en detailpunten zal het 

college mondeling aan uw medewerkers meegeven.  

 

Een afschrift van deze uitvoeringstoets is heden ook per e-mailbericht aan DGET toegezonden. Het 

college komt tot de volgende bevindingen. 

 

Aanpassing artikel 8 Postwet 2009 

Wat betreft de voorgestelde aanpassing van artikel 8 van de Postwet 2009 constateert het college dat 

deze enerzijds dient om ruimte te scheppen voor de wenselijk geachte, inhoudelijke bijstelling van de 

algemene maatregel van bestuur en anderzijds om onzekerheid omtrent de toereikendheid van het 

artikel als rechtsbasis voor die algemene maatregel van bestuur weg te nemen.  

 

Deze voorgestelde aanpassing geeft het college geen aanleiding tot opmerkingen, zij het dat hij de 

mogelijkheid om de toepassing van de regels te beperken tot bepaalde categorieën 

postvervoerbedrijven een belangrijke verbetering acht uit een oogpunt van een effectieve 

uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling.  
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Dat het wetsvoorstel erin voorziet om artikel 8 op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip te laten 

vervallen, acht het college in het licht van de doelstelling van de regeling, een logische keuze. Het 

college sluit echter niet geheel uit dat artikel 8, gezien de bijzondere kenmerken van de postmarkt en 

zolang er niet een meer structurele regeling omtrent de overeenkomst van opdracht of de vergoeding 

op basis van stukloon tot stand komt,  een meer permanent karakter zal moeten krijgen om de 

beoogde doelstellingen blijvend te waarborgen.  

 

Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst postverspreiders 

Het college stelt vast dat het voorgestelde Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst postverspreiders een 

aanzienlijke vereenvoudiging van de regeling inhoudt ten opzichte van het thans nog geldende Tijdelijk 

besluit arbeidsovereenkomst post. Ook deze vereenvoudiging levert volgens het college een 

wezenlijke  verbetering op van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de onderhavige regeling.  

 

Dat de verplichting voor postvervoerbedrijven, om met hun postverspreiders een arbeidsovereenkomst 

te hebben, eerst gaat gelden met ingang van 2014, houdt een evidente flexibilisering in van de thans 

nog geldende verplichting die aan postvervoerders meer ruimte biedt om aan de eisen te voldoen. Dat 

geldt ook voor de limitering van die verplichting tot  80% van de betrokken postverspreiders. De 

noodzaak om handhavend op te treden zal daardoor navenant afnemen.  

 

Dit geldt evenzeer voor de uitzonderingssituatie van gebondenheid aan een collectieve 

arbeidsovereenkomst (CAO), waarbij in de voorgestelde regeling niet langer kwalitatieve eisen aan de 

inhoud van die CAO worden gesteld. De uit een oogpunt van vereenvoudigde uitvoerbaarheid en 

handhaafbaarheid belangrijkste bepaling voor het college is echter de uitzondering die gemaakt wordt 

voor postvervoerbedrijven die een omzet van € 2.000.000 of minder behalen. Dit zal in de praktijk  

betekenen dat nog slechts een beperkt aantal postvervoerbedrijven (in de orde van grootte van 5 tot 

10) onder het toezicht van het college zal vallen. De mogelijkheid dat de regeling voor de 

postvervoerbedrijven waarop zij van toepassing is, een prohibitief effect zou kunnen sorteren, wordt 

daarmee dan ook fors ingeperkt.  

 

Vanzelfsprekend zal dit aanzienlijk geringere toezichtkosten met zich mee brengen, die het college  

vooralsnog inschat op  maximaal € 100.000 op jaarbasis. Evenals ten aanzien van de huidige regeling 

het geval is, gaat het college er daarbij vanuit dat dit bedrag ingezet zal worden voor het tijdelijk 

aantrekken van de benodigde expertise en capaciteit, gegeven het feit dat beoogd is het Tijdelijk 

besluit slechts een beperkte periode te laten gelden.  

 

In dit verband merkt het college wel op dat het, nu CAO’s veelal voor een periode van een jaar worden 

afgesloten en het hanteren van een omzetgrens impliceert dat deze overschreden kan worden, uit een 

oogpunt van efficiënte handhaving van het besluit aanbeveling verdient om te voorzien in een 

overgangsbepaling voor die gevallen waarin het besluit op een later tijdstip alsnog van toepassing 

wordt op een postvervoerbedrijf.   

 

Het college geeft u voorts in overweging om in het besluit of in de wet een definitie van het begrip 

postverspreider op te nemen. Het college kan zich namelijk niet geheel aan de indruk onttrekken dat 

de ruime beschrijving in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, mede in combinatie met het 

gebruik van de wettelijk gedefinieerde term “postvervoer” in het voorgestelde artikel 2 van het besluit, 



OPENBARE VERSIE 

 

3 

 

tot gevolg kan hebben dat dit artikel ook van toepassing is ten aanzien van personen die reeds elders 

op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Onduidelijkheid op dit punt zou het toezicht onnodig kunnen 

compliceren.  

 

Toezicht  wel of niet bij OPTA 

Ten slotte wil het college u nog graag in herinnering roepen dat hij er al in zijn brief van 2 april 2009 

(kenmerk: OPTA/AM/2009/200685) op heeft gewezen, dat toezicht op regels over de 

arbeidsverhouding een qua kerntaken en specifieke deskundigheid vreemde eend in de OPTA-bijt is.  

Nu het volgens de voorstellen eerst in 2014 nodig kan zijn om dat toezicht effectief in te vullen en 

gegeven de beperktere reikwijdte van de voorgestelde regeling, vraagt het college zich opnieuw af of 

dit toezicht, mede tegen de achtergrond van de beleidsvoornemens met betrekking tot de 

samenvoeging van toezichthouders, niet beter en efficiënter kan worden ondergebracht bij een ter 

zake meer deskundige instantie, zoals de Arbeidsinspectie.  Van deze gelegenheid zou dan gebruik 

gemaakt kunnen worden om in de daarvoor benodigde wettelijke grondslag alsnog te voorzien.  

 

Andere door het college wenselijk geachte aanpassingen van de Postwet 2009 acht het college 

gevoeglijk bij u bekend. 

 

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Hoofd afdeling Markten 

 

 

(w.g.) 

drs. J.G.J. Keetelaar 

 


