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Postmarkt
Tekst Peter Zwetsloot

Krimp post overtreft groei pakjes

nog niet klaar
Door een wilde staking was postnl in juni ineens voorpaginanieuws – een symptoom 
van de onstuimige veranderingen in een markt waar twee partijen de dienst uitmaken.

grote twee
voor De toekomst

i
n Nederland wordt 99% van de 
post bezorgd door twee marktpar-
tijen: de vroegere monopolist Post-
NL en de zakelijke postbezorger 

Sandd. Vooral PostNL heeft veel last 
van een krimpende postmarkt en is 
bezig met een ingrijpende reorganisa-
tie. Die gaat gepaard met onvoldoende 
bezorgkwaliteit van het brievenbedrijf 
en wilde stakingen in het pakjesbedrijf. 
De Nederlandse postmarkt krimpt. Dat 
gaat harder dan de twee hoofdrolspe-
lers op die markt, PostNL en Sandd, 
lief is. Werden er in 2009, volgens 
Sandd, nog 5,5 miljard poststukken 
bezorgd, drie jaar waren dat er al een 
miljard minder. Ook dit jaar zet de 
krimp fors door en gaan er ‘nog maar’ 
3,8 miljard geadresseerde poststukken 
door de brievenbussen. Ramingen 
richting 2017 voorspellen dat de trend 
doorzet en er dan zelfs minder dan 
drie miljard poststukken worden 
bezorgd.

Op dit moment bezorgt PostNL zo’n 
kleine tachtig procent van de post, de 
andere ruim twintig procent neemt 
Sandd voor haar rekening. Het aandeel 
van alle overige postbedrijven samen 
komt niet verder dan een procent. Het 
Nederlandse postvolume bestaat uit 
direct mail, periodieken, transacti-
email en ‘losse’ post. Voor de grootste 
krimp zorgt transactiemail. Vooral 
financiële dienstverleners, zoals ban-
ken en verzekeraars, focussen op de 
digitale verspreiding van dat soort 
informatie.
Ook periodieken staan sterk onder 
druk. Meer in ieder geval dan direct 
mail en ‘losse’ post, maar alle poststro-
men worden minder, dat is de keihar-
de realiteit. Om dat op te vangen, 
schakelt marktleider PostNL, in feite 
net als Sandd, over naar een bezorgbe-
drijf met parttime postbezorgers. In de 
nabije toekomst is er bij PostNL geen 
ruimte meer voor fulltime postbodes 

– die zijn te duur. Dit proces is al lang 
in gang gezet, maar wordt tijdelijk 

‘vertraagd’, omdat blijkt dat er wel heel 
veel sorteer- en bezorgkennis ver-
dwijnt. Toch komt er een tijd dat de 
postbode uit het straatbeeld verdwe-
nen is en zijn werk door parttimers is 
overgenomen. PostNL rest geen andere 
keuze wil zij haar concurrentiepositie 
in de Nederlandse postmarkt kunnen 
behouden.

De grootste concurrent  De Neder-
landse postmarkt is in fases geliberali-
seerd. De laatste hobbel in dat traject, 
het bezorgen van geadresseerde brief-
post tot 50 gram, werd in het voorjaar 
van 2009 genomen. Daarmee kwam 
een einde aan de ruim 200-jarige 
monopoliepositie van het ex-staatsbe-
drijf. De concurrenten van ‘tante Pos’ 
waren op dat moment de prijsvechters 
Sandd en Selekt Mail. Laatstgenoemde 
werd in 2011 overgenomen door 
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in amper een week tijd  
werden er 100.000  

pakketten niet bezorgd
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Sandd. Het betekende dat Deutsche 
Post, waar Selekt Mail een onderdeel 
van was, haar postbezorgactiviteiten in 
Nederland stopte. Sandd was daarvoor 
al de nummer twee en wist die positie 
ten opzichte van de grote concurrent 
verder te verstevigen. Toch is niet 
Sandd, maar de digitalisering de groot-
ste concurrent, beweert nagenoeg 
iedereen in dienst van PostNL. Dat is 
ook zo. In recent gepubliceerde cijfers 
heeft PostNL de afname voor geadres-
seerde briefpost naar beneden bijgesteld. 
Het bedrijf verwacht dit jaar tussen de 
negen en elf procent minder post te 
bezorgen. Concurrent Sandd realiseert 
nog wel lichte groei in het bezorgvo-
lume en komt naar verwachting dit jaar 
uit op het 750 miljoen poststukken.

onder 95%-norm  Een ander thema 
dat PostNL momenteel zorgen baart, is 
de bezorgkwaliteit. Dat was tot 2010 
voor PostNL nooit een issue, terwijl 
Sandd tot voor kort wel de nodige 
moeite had om post tijdig te bezorgen. 
De rollen lijken nu omgekeerd. PostNL 
heeft vorig jaar niet voldaan aan de 
wettelijke eis om tenminste 95 procent 
van de brievenbuspost de volgende 
werkdag te bezorgen. In 2012 heeft het 
postbedrijf slechts 93,6 procent van de 
post op tijd bezorgd, stelt de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM).
Volgens PostNL had het bedrijf zijn 
bezorging vorig jaar niet op orde 
vanwege het doorvoeren van een 
reorganisatie van de brievenafdeling. 
PostNL wilde het aantal voorberei-
dingslocaties terugbrengen van 260 
naar negen, verspreid over het land. 
Inmiddels is het bedrijf teruggekomen 
op deze rigoureuze maatregelen en is 

gekozen voor een oplossing waarbij 
125 locaties behouden blijven om de 
post in de tassen van de bezorger te 
plaatsen. Daarom rekent PostNL erop 
dit jaar wel te kunnen voldoen aan de 
bezorgnorm van 95 procent. Zo niet, 
dan wacht het grootste postbedrijf een 
fikse boete.

minder bezorgdagen  Sandd zegt 
vanaf 2012 de bezorgkwaliteit wel 
structureel op orde te hebben. Enige 
kanttekeningen daarbij zijn op zijn 
plaats. Anders dan PostNL laat Sandd 
de bezorgkwaliteit niet door ACM 
controleren. De organisatie maakt 

gebruik van eigen meetmethodes. De 
conclusies daarvan worden niet altijd 
gedeeld door klanten en geluiden uit 
de markt zorgen dan ook voor een 
relativering van de positieve uitspra-
ken van Sandd over de eigen bezorg-
kwaliteit.
Sandd bezorgt op twee vaste dagen 
per week de post. Dat zijn de dinsdag 
en donderdag. PostNL heeft op dit 

moment nog een zesdaagse bezorg-
plicht. Die verplichting vloeit voort 
uit de liberalisering van de postmarkt. 
In Europees verband is afgesproken 
dat de overheid aan consumenten een 
minimale postdienstverlening moet 
kunnen blijven garanderen. Hieron-
der vallen onder andere de brieven-
bussen langs de weg, de verkoop van 
postzegels en de distributie van ‘losse’ 
post binnen 24 uur. Dit valt allemaal 
onder de zogeheten Universele Post-
dienst (UPD) en wordt in ons land 
uitgevoerd door PostNL. Voorstellen 
om de maandag als bezorgdag te laten 
vervallen liggen bij de Eerste Kamer. 

Het kan stukken efficiënter, 
weten beide partijen
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Dat is een kwestie van tijd, zo lijkt het. 
PostNL maakt er echter geen geheim 
van het aantal bezorgdagen nog verder 
terug te willen brengen en zich uitein-
delijk te focussen op de dinsdag, 
donderdag en zaterdag. In een krim-
pende markt en gezien ‘het belang’ 
van post valt daar natuurlijk veel voor 
te zeggen.

wilde staking  Naast het brievenbe-
drijf is pakketdistributie een belang-
rijke activiteit voor PostNL. In tegen-
stelling tot post zit hier nog wel een 
gezonde marktgroei van zo’n vijf tot 
tien procent per jaar in. In deze markt 
zijn wel meer concurrenten actief, 
maar de belangrijkste concurrent in 
het postsegment, de digitalisering, 
werkt hier juist in het voordeel. Met 
name het sterk toenemende online 
winkelen brengt namelijk een enorme 
pakjesstroom op gang. PostNL is in het 
bezorgen hiervan in ons land veruit de 
grootste en claimt een marktaandeel 
van rond de zeventig procent in het 
business-to-consumer-segment.
Ook in business-to-business is PostNL 
een grote speler in postale pakketten. 
Maar niet alle zakelijke pakketten gaan 
via de post. Er worden ook veel pak-
ketten verstuurd via andere grote 
internationale express- en logistieke 

dienstverleners en er zijn bovendien 
veel regionale en lokale vervoerders in 
dit versnipperde marktsegment actief. 
Alles bij elkaar gaan er ruim 120 
miljoen pakketten via het PostNL-
loket en de groei houdt voorlopig nog 
wel even aan, is de verwachting.
Voor de distributie van pakketten heeft 
PostNL nauwelijks nog eigen personeel 
in dienst. Hier wordt op grote schaal 
personeel voor ingehuurd. Deze, veelal 
ZZP-ers, rijden daarvoor in een eigen, 
volgens de regels een witte, bestelbus. 
De sticker op de achterzijde van de 
wagen vermeld dat zij in dienst van 
PostNL pakjes bezorgen.
Een poging van PostNL om de tarieven 
van de pakketbezorging te verlagen, 
leidde begin deze zomer tot heftige 
commoties en wilde stakingen. Dat 
veroorzaakte veel overlast. De pakjes, 
maar ook de aangetekende stukken, 
bleven in een aantal depots liggen.  
In amper een week tijd werden er 
100.000 pakketten niet bezorgd.  
De schade was aanzienlijk, zeker bij 
internetwinkels. Inmiddels zijn de 
voorgestelde tariefsverlagingen van  
de baan en is het conflict opgelost.  
De schrik zit er bij veel verzenders nog 
wel in, want omschakelen van de ene 
naar de andere vervoerder doe je niet 
op één dag.

achter elkaar aanlopen  Terug naar 
de postmarkt. Hoe houden PostNL en 
Sandd het hoofd boven water in een 
markt die in acht jaar tijd bijna hal-
veerde? In de postwereld is PostNL aan 
de verliezende hand en levert markt-
aandeel in ten opzichte van concur-
rent Sandd. In pakjes weet PostNL wel 
te profiteren van marktgroei. Alleen 
staat de omvang in beide markten niet 
met elkaar in verhouding. Met 120 
miljoen pakketten levert het pakket-
tenbedrijf slecht een bijdrage van 15% 
aan de totaalomzet van het postcon-
cern. Het ene gat is niet met het 
andere te dichten.
Een lichtpunt is dat de reorganisatie 
van het brievenbedrijf voor ligt op 
schema. Maar om met post bezorgen 
geld te blijven verdienen, zal er nog 
veel meer moeten veranderen. Dat 
geldt ook voor Sandd, trouwens. 
Welke veranderingen dat zouden 
moeten zijn? Daarover hebben PostNL 
en Sandd ongetwijfeld ideeën. Want 
het is natuurlijk van de gekke dat de 
bezorgers van beide postbedrijven nu 
van brievenbus tot brievenbus achter 
elkaar aan lopen. Dat kan stukken 
efficiënter, weten beiden. Wellicht 
brengt de huidige marktkrimp zo’n 
efficiencyslag in een stroomversnel-
ling. Want anders is post past. pm


