Postmarkt in transitie
Door het besluit in oktober 2019 door staatssecretaris Mona Keijzer om PostNL toe te staan Sandd
over te nemen is PostNL de enige aanbieder van landelijke postbezorging.
De fusie lijkt dit voorjaar definitief haar -ook operationele- beslag te gaan krijgen.
In het najaar van 2019 hebben verschillende stakeholders in de postmarkt bij de staatsecretaris het
inregelen van een Maatschappelijk Overleg Postmarkt (MOP) geïnitieerd.
Politieke partijen hebben de staatsecretaris hierover schriftelijk vragen gesteld en de staatsecretaris
heeft inmiddels laten weten niet onwelwillend tegenover dit initiatief te staan.
Ze heeft aangekondigd het animo voor zo’n overleg te gaan peilen en heeft daartoe afspraken
gemaakt met de initiatiefnemers.
Koepel Gepensioneerden is op de hoogte gesteld dat KBO-PCOB in principe deel zal nemen aan het
MOP en is gevraagd de mogelijkheid van deelname aan het MOP ook onder de aandacht van haar
deelnemende leden te brengen.

CONCEPT UITGANGSPUNTEN
Doelstelling, mandaat, organisatie en vergaderfrequentie van het Maatschappelijk Overleg
Postmarkt (MOP) zal in gezamenlijk overleg tussen de deelnemers nader worden uitgewerkt.
Vooralsnog baseert het initiatief zich op de volgende uitgangspunten:
1. Deelnemers zijn belangenverenigingen en/of overheidsorganisaties en geen
organisaties en/of bedrijven met winstoogmerk,
2. Uitsluitend postvervoerders met een nog nader te definiëren aanzienlijk deel aan
landelijke dekking in Nederland vormen een uitzondering op uitgangspunt 1.
3. Participatie van het Min. v. EZ&K en de ACM, de wijze waarop en hun rol worden in een
later stadium bepaald,
4. Bewaking van mededingingsaspecten en concurrentiegevoeligheid vormen een
belangrijk aandachtspunt binnen het MOP, dat als een open platform zal worden
georganiseerd,
5. Het doel is de komende 5-10 jaar de transitie in de postmarkt harmonieus en zonder
verrassingen te laten verlopen,
6. Het aanleveren van input aan beleid- en visiemakers bij de overheid is een van
uitgangspunt 5 afgeleide doelstelling,
7. Het monitoren van de driehoek ‘Prijs/Kwaliteit/Serviceniveau’ is een van uitgangspunt 5
afgeleide doelstelling,
8. Het uitvoeren van (kwaliteit)onderzoeken als afgeleide van uitgangspunt 7 behoort tot
de mogelijkheden,
9. De verankering van het MOP, haar mandaten, haar besluitkracht en haar
rapportagevorm worden in een later stadium vastgesteld,
10. De organisatie en de vergaderfrequentie zal beperkt zijn en eveneens in een later
stadium worden vastgesteld.
Indien uw organisatie in principe, derhalve zonder zich in dit stadium al te binden belangstelling
heeft eventueel deel te nemen aan het MOP dan kunt u dat per mail kenbaar bij de Vereniging
Grootgebruikers Postdiensten (VGP) info@vgpnl.nl of wim.ledder@vgpnl.nl
Koepel Gepensioneerden beveelt het initiatief voor een Maatschappelijk Overleg Postmarkt (MOP)
aan.
Met vriendelijke groet,
Dirk Visser – coördinator interne communicatie en pr
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