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Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij treft u de antwoorden aan op de vragen gesteld door het lid Van den Berg 

(CDA) over het bericht van PostNL dat goede bezorging op het platteland binnen 

enkele jaren onmogelijk wordt (ingezonden 10 augustus 2017, kenmerk 

2017Z10739). 

 

1 

Kent u het bericht ‘PostNL vreest voor bezorging op platteland’?1 

 

Antwoord 

Ja. 

 

2 

Kunt u aangeven of de bewering van bestuursvoorzitter Herna Verhagen van 

PostNL klopt dat goede bezorging op het platteland binnen enkele jaren 

onmogelijk wordt als de regels niet worden versoepeld waar PostNL mee te maken 

heeft? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Antwoord 

Op 10 juli jl. heb ik u mijn analyse toekomst postmarkt doen toekomen 

(Kamerstuk 29502, nr. 140). Uit deze analyse en de onderliggende evaluatie van 

de universele postdienst (UPD) blijkt dat door dalende volumes de financiële 

houdbaarheid van de UPD onder druk staat. In de eerdergenoemde analyse heb ik 

ook verschillende mogelijke oplossingsrichtingen geschetst om deze financiële 

houdbaarheid te verbeteren, ook met het oog op bezorging op het platteland. De 

keuze voor nieuw beleid is aan het volgende kabinet.  

 

3 

Zorgt het voorstel van bestuursvoorzitter Herna Verhagen van PostNL om de 

regels voor PostNL te versoepelen er juist niet voor dat het versturen van brieven 

en kaarten voor inwoners op het platteland nog lastiger wordt doordat PostNL nog 

meer brievenbussen kan weghalen? Zo ja, leidt dit voorstel van PostNL er dan toe 

                                                

 
1 AD, 8 augustus 2017, http://www.ad.nl/economie/postnl-topvrouw-verhagen-bezorging-op-platteland-loopt-

gevaar~a85ad466/ 

http://www.ad.nl/economie/postnl-topvrouw-verhagen-bezorging-op-platteland-loopt-gevaar~a85ad466/
http://www.ad.nl/economie/postnl-topvrouw-verhagen-bezorging-op-platteland-loopt-gevaar~a85ad466/
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dat er nog wel goede bezorging op het platteland is, maar dat deze inwoners op 

het platteland zeer lastig brieven en kaarten kunnen versturen doordat er geen 

brievenbus meer dichtbij hun woning is?  

 

Antwoord 

In de huidige Postwet 2009 en het Postbesluit 2009 zijn eisen gesteld aan het 

aantal brievenbussen en de bereikbaarheid van deze brievenbussen. Deze eisen 

zijn uitgebreid met u besproken in voorbereiding op de wijziging van de Postwet 

2009 en het Postbesluit 2009 die op 1 januari 2016 in werking is getreden. De 

vraag in hoeverre deze eisen nog voldoen aan de huidige behoeften kan onderdeel 

zijn van de discussie over de toekomst van de postmarkt die dient te worden 

gevoerd. Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan de specifieke 

behoeften op het platteland. In het betreffende bericht van mw. Verhagen wordt 

hier nog niet op vooruitgelopen. 

 

4 

Kunt u aangeven hoeveel brievenbussen van de 19.000 brievenbussen PostNL al 

heeft weggehaald? Kunt u hierbij weergeven hoeveel brievenbussen 

verhoudingsgewijs zijn weggehaald in de stad en hoeveel op het platteland? 

 

Antwoord 

Eind 2016 beschikt PostNL volgens de post- en pakketmonitor van ACM 

gepubliceerd op 10 augustus 2017 over iets meer dan 17.000 brievenbussen2. Per 

saldo zijn er 2082 brievenbussen gereduceerd, waarvan 74% van de 

brievenbussen in stedelijk gebied stonden en de overige 26% op het platteland. 

Onder stedelijk gebied worden gebieden met meer dan 5000 inwoners verstaan en 

onder platteland de gebieden met minder dan 5000 inwoners.   

 

5 

Kunt aangeven of de bewering van bestuursvoorzitter Herna Verhagen van PostNL 

klopt dat er op termijn geen ruimte meer is voor meerdere postbedrijven? Kunt u 

uw antwoord toelichten? 

 

Antwoord 

Zoals ik in mijn analyse toekomst postmarkt heb laten weten gaat de postmarkt 

op lange termijn waarschijnlijk op in een bredere bezorgmarkt. Deze bezorgmarkt 

groeit, zoals ook blijkt uit de eerder genoemde post- en pakkettenmonitor 2016 

van de ACM. Postbedrijven zullen een transitie moeten maken om te kunnen 

profiteren van deze groeiende markt. In de transitiefase is het vooral van belang 

de betaalbaarheid van de UPD te borgen, rekening houdend met de belangen van 

bedrijven die actief zijn in de postmarkt. De grootste efficiëntiewinsten zijn te 

behalen bij de bezorging in niet-stedelijke gebieden. Ik heb er daarom op 

gewezen dat een hybride model zou kunnen ontstaan; concurrentie waar het kan, 

samenwerking waar het moet. In dichter bevolkte gebieden zal waarschijnlijk 

                                                

 
2 https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/17550/Meer-pakketten-en-minder-brievenbuspost-in-2016/ 
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ruimte voor concurrentie blijven, terwijl samenwerking in rurale gebieden de 

financiële druk op de UPD kan verlichten.  

 

6 

Kloppen de cijfers van PostNL dat het besluit Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) 

die de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan het postbedrijf 

oplegt het postbedrijf tussen de 30 en 50 miljoen euro per jaar gaat kosten?  

Zo ja, kunt u zo specifiek mogelijk weergeven waar deze kosten uit bestaan? 

 

Antwoord 

De door PostNL en ACM gepubliceerde cijfers betreffen een verwachting, omdat de 

precieze uitwerking van het AMM-besluit op voorhand niet exact kan worden 

voorspeld en het besluit nog niet definitief is geïmplementeerd. De daadwerkelijke 

impact hangt af van de precieze invulling van de tarieven en voorwaarden uit het 

besluit en de gedragsreactie van andere partijen in de markt daarop.  

 

7 

Kunt u aangeven of de krimp van de postmarkt, met name de gewone 

geadresseerde post (brieven en kaarten), hoger is dan voorzien op het moment 

van de laatste wijziging van de Postwet 2009? 

 

Antwoord 

Uit de evaluatie van de UPD, die ik u als bijlage bij de analyse toekomst postmarkt 

heb doen toekomen, blijkt dat het volume van binnenlandse brieven over de 

periode 2010 – 2015 daalde met 38% naar ongeveer 406 miljoen stuks in 2015. 

In de vorige evaluatieperiode (2006-2010) daalden de UPD-volumes ook al met 

30%. De UPD-volumes daalden sterker dan werd voorspeld in de vorige evaluatie 

van de UPD in 2011. De voorspelling was een daling van ongeveer 30%. De krimp 

is dus hoger dan voorzien op het moment van de laatste wijziging van de Postwet 

2009. 

 

8 

Kunt u aangeven of de bewering van bestuursvoorzitter Herna Verhagen van 

PostNL klopt dat soepele regels voor PostNL een mogelijke vijandige overname 

van PostNL moeilijker maakt? 

 

Antwoord 

De regels op de postmarkt zijn er om de publieke belangen op de postmarkt te 

borgen. De aantrekkelijkheid van een bedrijf voor een mogelijke overname hangt 

af van een samenstel aan factoren, zoals de verwachting van partijen over de te 

behalen efficiencywinsten, synergievoordelen of schaalgrootte. Het is niet aan mij 

daarover uitspraken te doen.  
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Dat is een zaak voor de aandeelhouders, het bestuur en beleggingsanalisten. 

Voor het kabinetsbeleid met betrekking tot (vijandige) overnames verwijs ik u 

naar mijn brieven van 20 mei jl. en 4 juli jl. (Kamerstukken 29 826, nr. 70 en 

83). 

 

 

 

 

 

 

(w.g.) H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken 

 


