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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. stelt vast dat de postdienstensector in de afgelopen jaren door de technologische 

vooruitgang en de digitalisering is veranderd en dat de modernisering en de diversifiëring 

van de postdiensten grote gevolgen heeft voor de arbeidsomstandigheden en de 

werkgelegenheid in de sector, met name in afgelegen regio's, berg- en 

plattelandsgebieden, en dat de algemene werkgelegenheid de voorbije twintig jaar is 

gedaald, met een gemiddelde daling van de werkgelegenheid in de postsector van 4,4 % 

tussen 2012 en 2013 in de EU-28; 

2. wijst erop dat de brievenpost in de EU daalt in volume wegens de vervanging van 

papieren post door digitale instrumenten, terwijl de vraag naar expresdiensten een 

stijgende lijn vertoont; stelt vast dat de werkgelegenheid bij aanbieders van universele 

diensten is afgenomen als gevolg van een dalend volume brievenpost, in combinatie met 

modernisering en toenemende automatisering; merkt op dat het aantal postkantoren is 

afgenomen als gevolg van de technologische vooruitgang waardoor burgers van thuis uit 

toegang hebben tot diensten en communicatie, en dat daardoor ook het aantal werknemers 

in deze sector is gedaald; 

3. herinnert eraan dat de verlening van postdiensten noodzakelijk is voor regionale 

ontwikkeling, sociale inclusie en de economische en territoriale samenhang van de EU, en 

een bijzonder belangrijke rol speelt in afgelegen en plattelandsgebieden, zoals omschreven 

in artikel 3, lid 2, en de overwegingen 19, 20 en 22 van de richtlijn postdiensten; wijst er 

dan ook op dat het van fundamenteel belang is de postdiensten in afgelegen regio's, berg- 

en plattelandsgebieden in stand te houden om de communicatie tussen mensen mogelijk te 

maken, en dat de verlening van onmisbare postdiensten, met inbegrip van lokale 

toegangspunten, absoluut moet worden gewaarborgd; verzoekt de lidstaten daarom te 

evalueren wat de gevolgen voor de Europese burgers zijn van de richtlijn postdiensten 

(97/67/EG, zoals gewijzigd bij 2008/6/EG), vooral voor hen die woonachtig zijn in 

afgelegen regio's, berg- en plattelandsgebieden, en ervoor te zorgen dat de verlening van 

universele diensten minstens vijf dagen per week wordt gewaarborgd, zoals bepaald in 

Richtlijn 2008/6/EG; verzoekt de lidstaten de aanleg van breedbandnetwerken in 

plattelandsgebieden te versnellen zodat het potentieel van de eengemaakte digitale markt 

er ten volle kan worden benut, vooral op het gebied van banencreatie, 

concurrentievermogen, innovatie en toegang tot nieuwe onlinediensten, met name 

onlinepostdiensten, en ervoor te zorgen dat dienstverlening niet ophoudt te bestaan en kan 

blijven groeien; brengt in herinnering dat de volledige openstelling van de postmarkt niet 

mag leiden tot een concentratie van particuliere diensten in meer winstgevende regio's 

zoals dichtbevolkte gebieden; verzoekt de verantwoordelijke autoriteiten daarom een 

analyse te maken van de negatieve gevolgen van "cherrypicking" en deze te voorkomen; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten beste praktijken inzake aanbieders van universele 

diensten uit te wisselen; 

4. merkt op dat het aantal deeltijdwerknemers, uitzendkrachten en zelfstandigen in de sector 

is gestegen en dat de ontwikkeling in het algemeen in de richting van flexibelere 
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arbeidscontracten gaat, wat in een aantal omstandigheden kan leiden tot onzeker werk 

zonder afdoende bescherming voor werknemers; is verheugd over de ontwikkeling van 

nieuwe arbeidstijdmodellen voor werknemers, die daardoor bijvoorbeeld werk en gezin 

beter kunnen combineren, een inservicetraining kunnen voltooien, of de mogelijkheid 

kunnen krijgen deeltijds te gaan werken; merkt op dat nieuwe, flexibele arbeidscontracten 

mogelijke risico's dienen uit te sluiten, zoals overbelasting van de werknemer of een 

verloning die niet in verhouding is met de geleverde prestaties; benadrukt derhalve dat er 

enerzijds behoefte is aan arbeidsmarktflexibiliteit en anderzijds aan economische en 

sociale zekerheid voor werknemers; benadrukt dat het verlagen van arbeidskosten door het 

afbouwen van arbeidsvoorwaarden en -normen niet onder de noemer flexibiliteit mag 

vallen; verzoekt de Commissie en de lidstaten toezicht te houden op activiteiten ter 

bestrijding van schijnzelfstandigheid in de postsector; dringt er in meer algemene zin bij 

de lidstaten op aan te voorkomen dat de flexibiliteit van arbeidscontracten ten koste gaat 

van de werknemers; 

5. stelt vast dat de liberalisering van de postsector in sommige lidstaten heeft geleid tot 

substantiële verschillen in arbeidsvoorwaarden en lonen tussen aanbieders van universele 

diensten en concurrerende bedrijven die specifieke postdiensten aanbieden; benadrukt dat 

er behoefte is aan duurzamere, kwaliteitsvolle werkgelegenheid in de sector; 

6. is verheugd over de belangrijke rol van vakbonden, die in vele lidstaten samenwerken met 

aanbieders van universele diensten om te proberen de transformatie van de 

postdienstensector op sociaal aanvaardbare wijze op te vangen; wijst op het belang van 

sterke en onafhankelijke sociale partners in de postsector, een geïnstitutionaliseerde 

sociale dialoog en de participatie van werknemers in bedrijfsaangelegenheden; 

7. vestigt de aandacht op een aantal voorbeelden van oneerlijke concurrentie in de 

postsector; wijst er nogmaals op dat oneerlijke concurrentie1 tot een verslechtering van 

arbeidsvoorwaarden kan leiden; verzoekt de verantwoordelijke autoriteiten elk wangedrag 

in dit opzicht te beantwoorden met passende sancties; 

8. benadrukt het belang van toezicht op de naleving van de verplichte rij- en rusttijden en 

van de werktijden in de postsector; is van mening dat dit toezicht moet worden gehouden 

aan de hand van in de voertuigen geïnstalleerde digitale controleapparatuur; herinnert 

eraan dat Verordening (EU) nr. 165/2014 betreffende tachografen in het wegvervoer niet 

van toepassing is op voertuigen van minder dan 3,5 ton; dringt daarom aan op een 

intensivering van de controles op werk- en rusttijden; herinnert eraan dat alle taken met 

betrekking tot de activiteit van een werknemer als arbeidstijd moeten worden beschouwd; 

benadrukt evenzeer het belang van toezicht op de naleving van Europese en nationale 

wetgeving voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk, met 

inbegrip van voorwaarden in voertuigen, voor alle mensen die betrokken zijn bij 

postbezorging ongeacht of zij een beroepsstatus van zelfstandige, onderaannemer, 

tijdelijke medewerker dan wel contractarbeider hebben; 

9. is van mening dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen vrije concurrentie, de 

eisen van de consument, duurzaamheid van de universele dienst en de financiering ervan, 

en de instandhouding van de werkgelegenheid; 

                                                 
1 COM (2015) 568 final, blz. 6. 



 

AD\1098240NL.doc 5/7 PE580.673v02-00 

 NL 

10. is bezorgd over pogingen om de bestaande regelgeving voor minimumlonen te omzeilen 

door de werklast zodanig te verhogen dat deze niet kan worden beheerd tijdens betaalde 

werkuren; 

11. wijst erop dat door herstructureringen en de invoering van nieuwe activiteiten in de 

postdienstensector, zoals logistiek, financiële dienstverlening of telefonie, nieuwe banen 

kunnen worden gecreëerd; wijst op het belang van scholing, nascholing en omscholing om 

werknemers in staat te stellen arbeidsvaardigheden van de 21e eeuw, zoals digitale 

vaardigheden, te verwerven en onderstreept de grote rol van de sociale partners op dit 

vlak; merkt op dat de postdienstverlening in sommige lidstaten met behulp van 

succesvolle diversificatieprojecten, onder meer een groeiend aantal financiële diensten 

(bijv. postspaarbanken), lokale overheidsdiensten, het aanbieden van digitale en hybride 

post en business-to-customer pakketbezorging, gespaard is gebleven van groot 

banenverlies; beschouwt het als de taak van de werkgever om medewerkers naar behoren 

vertrouwd te maken met nieuwe technologieën zoals IT en trackingtoepassingen; 

benadrukt dat in het geval van uitzendwerk het uitzendkantoor moet instaan voor een 

afdoende voorbereiding en scholing van de uitzendkrachten; 

12. wijst op het Erasmus+-programma Leonardo da Vinci voor beroepsonderwijs en 

-opleiding als waardevolle ondersteuning bij de transformatie van de postdienstensector; 

wijst erop dat ook oudere werknemers om- of nageschoold moeten worden en dat ook dit 

stress kan veroorzaken; 

13. onderstreept de mogelijkheden voor consumenten, kleine en middelgrote ondernemingen 

en detailhandelaren alsmede voor de postsector zelf op de groeiende markt voor 

pakketdiensten, zowel binnen de lidstaten als over hun grenzen heen; benadrukt echter dat 

diensten zoals grensoverschrijdende pakketbezorging, om te kunnen profiteren van groei 

op dit gebied, betaalbaar en toegankelijk moeten zijn en moeten beschikken over 

prijstransparantie en voldoende bezorgfunctionaliteiten, zoals faciliteiten voor het volgen 

en opsporen van pakketten en interoperabiliteit van bezorgingsdiensten; 

14. is verheugd over de essentiële werkzaamheden van het comité voor sociale dialoog in de 

postsector en wijst op het project van de Europese sociale partners getiteld "Managing 

demographic challenges and finding sustainable solutions by the social partners in the 

postal sector" (Omgaan met demografische uitdagingen en de zoektocht naar duurzame 

oplossingen door de sociale partners in de postsector"; 

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer gegevens over het aantal arbeidsplaatsen en 

de arbeidsvoorwaarden in de postdienstensector te verzamelen, om de daadwerkelijke 

situatie na de volledige openstelling van de markten beter te kunnen inschatten en om 

efficiënt te kunnen reageren op ontwikkelingen en eventuele problemen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten om nieuwe methoden voor geautomatiseerde postbezorging en 

het effect daarvan op de arbeidsvoorwaarden en de werkgelegenheid op de voet te volgen 

en om na te gaan of modernisering van sociale en arbeidswetgeving in voorkomend geval 

noodzakelijk is om gelijke tred te houden met de veranderingen in de postsector; spoort de 

sociale partners evenzeer aan om collectieve arbeidsovereenkomsten waar nodig bij te 

werken zodat hoogwaardige arbeids- en werkgelegenheidsnormen kunnen worden 

gewaarborgd; 

16. is verheugd dat een aantal lidstaten artikel 9, lid 2, alinea 2, punt 5, van 
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Richtlijn 97/67/EG toepast en verzoekt alle lidstaten om werkomstandigheden als 

criterium te hanteren bij vergunnings- en goedkeuringsprocedures; 

17. beklemtoont de voordelen van kwalitatief hoogstaande en duurzame banen in post- en 

bezorgingsdiensten, waaronder de voordelen met betrekking tot het verlenen van 

hoogstaande en consistente normen voor dienstverlening aan de consument; 

18. is verheugd dat de meeste aanbieders van universele diensten in de lidstaten collectieve 

arbeidsovereenkomsten hebben afgesloten en wijst nogmaals op het cruciaal belang 

hiervan; spoort de sociale partners aan om in overeenstemming met nationale wetten en 

gebruiken te onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle 

postdiensten, aangezien deze een doeltreffend instrument zijn om nivellering naar beneden 

met betrekking tot sociale, arbeids- en werkgelegenheidsnormen tegen te gaan en om een 

behoorlijke verloning van alle werknemers en eerlijke concurrentie tussen 

postdienstverleners te garanderen; 

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten om bij het opstellen van nieuwe regelgeving met 

betrekking tot de markt voor postdiensten, en in het bijzonder met betrekking tot het 

proces voor de totstandbrenging van een digitale eengemaakte markt, rekening te houden 

met het strategische belang van openbare postexploitanten die een universele dienst 

verlenen, alsook met de noodzaak om een hoog niveau van bescherming van de rechten 

van werknemers in de postdienstensector te waarborgen; 

20. verzoekt de lidstaten te garanderen dat voor alle werknemers in de postdienstensector 

behoorlijke arbeidsvoorwaarden gelden, met inbegrip van het vereiste 

beschermingsniveau voor gezondheid en veiligheid op het werk, ongeacht de grootte of 

het type van het bedrijf waar zij in dienst zijn, de plaats van tewerkstelling of het 

onderliggende contract; onderstreept het belang van gezondheid en veiligheid op het werk, 

in het bijzonder in het licht van de demografische veranderingen en de grote mobiliteit 

van werknemers in de postsector; is verheugd over de samenwerking tussen het Europees 

Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de sectorale 

sociale partners in de campagne "Gezondheid op de werkplek: omgaan met stress".  
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