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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0496/2010, ingediend door J. D. L. (Spaanse nationaliteit), 
over het functioneren van de posterijen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat door gebrek aan geld bij de posterijen brieven niet op tijd 
worden bezorgd en dat dit ten koste gaat van de klanten. Door een gebrek aan postbodes 
wordt de werkdruk verhoogd, hetgeen leidt tot toegenomen stress op het werk.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

Indiener is bezorgd over de kwaliteit van de posterijen in Spanje, met name over het 
vermeende onvermogen om ten minste vijf dagen per week post te bezorgen in het gehele 
land, vooral als gevolg van een gebrek aan postbodes in dit gebied.

Overeenkomstig de in de Postrichtlijn genoemde verantwoordelijkheden adviseert de 
Commissie klagers om schadeloosstelling te eisen via de in communautaire postwetgeving 
uiteengezette procedures, en verstrekt hen daartoe de betreffende contactgegevens. 
Niettegenstaande het voorgaande en ondanks haar beperkte mogelijkheden om tussenbeide te 
komen, heeft de Commissie haar uiterste best gedaan om de door indieners aangekaarte 
kwesties te onderzoeken.

In 2009 heeft de Commissie ook klachten ontvangen over de kwaliteit en de 
personeelstekorten van de posterijen van burgers die in hetzelfde gebied wonen als indiener. 
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Na ontvangst van deze klachten, heeft de Commissie de bevoegde Spaanse regelgever voor de 
postsector verzocht om informatie over de levering van postdiensten in hun gebied. Naar 
aanleiding van dit verzoek heeft deze regelgever een onderzoek ingesteld en een 
inspectieteam naar het gebied gestuurd. De uitkomsten en follow-up van dit verzoek zijn aan 
de lokale postgebruiker verstrekt en de Commissie heeft geen nadere communicatie van hem 
ontvangen. Op 30 november 2009 heeft de regelgever voor de postsector de Europese 
Commissie laten weten dat er verbeteringen waren doorgevoerd en dat de normale 
serviceniveaus in het gebied weer werden gehaald. De Commissie volgt de kwaliteit van de 
posterijen in Spanje echter nauwgezet via onder andere contacten met nationale autoriteiten. 
In die context is zij van plan de regelgever om nadere informatie te vragen ten aanzien van de 
kwaliteit van de dienstverlening in dit gebied.

De Commissie wijst er echter op dat het aan indiener is om gebruik te maken van het 
beroepssysteem waarin de Postrichtlijn voorziet. Hiertoe heeft de Commissie indiener de 
contactgegevens van de ter zake bevoegde autoriteiten verstrekt (Comisión Nacional del 
Sector Postal, Palacio de Zurbano, Calle de Zurbano, 5, 28010 Madrid, ESPAÑA) alsmede 
informatieprocedures voor het indienen van een klacht.


