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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33501 

Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf 

met aanmerkelijke marktmacht 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is 25 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, 

ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.  

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel D 

11 (Mei Li Vos/De Liefde) 

Dit artikel regelt dat het ophalen van de post slechts vijf dagen per week wordt verplicht. 

Hiermee wordt aangesloten bij de wijziging dat de post vijf dagen in de week zal worden 

bezorgd. Met dit amendement wordt voorkomen dat in afwachting van het wetsvoorstel 

Modernisering van de UPD een jaar of langer de post zinloos op zondagavond wordt 

opgehaald en worden dus kosten voorkomen. Rouwbrieven en medische brieven blijven 

ook in de nieuwe situatie 6 keer per week opgehaald en bezorgd worden. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en  

PvdA 

 

Artikel I, onderdeel D 

13 (Mei Li Vos/De Liefde) 

Met deze aanvulling wordt een verlener van de universele dienst verplicht om zijn 

kostentoerekening inzichtelijk te maken. In de Postre-geling 2009 zullen vervolgens nadere 
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regels worden gesteld waarmee in concreto wordt geregeld hoe dit inzicht moet worden 

gegeven. 

Op deze manier kan de ACM de omvang van de kosten van de universele 

postdienstverlening beter vaststellen, zodat discussies over te hoge of te lage tarieven 

kunnen worden voorkomen. Ook kan dan beter worden vastgesteld of er netto kosten zijn, 

en zo ja, hoe hoog deze zijn. Op deze manier kan ook een betere afweging gemaakt 

worden over eventuele aanpassingen van de universele postdienstverlening. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 13b 

12 (Mei Li Vos) 

De postsector is een arbeidsintensieve sector. Versterkte regulering zal al snel een effect 

kunnen hebben op de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden in de postsector. De 

indiener wil daarom dat voorafgaand aan de toepassing van het AMM-instrumentarium de 

effecten op de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden door de ACM in beeld gebracht 

worden, zodat zij meegenomen kunnen worden in de proportionaliteitstoets. De toets op 

de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden kan plaatsvinden op dezelfde manier als in 

de Markt Effecten Toets, waarin ook de effecten op de werkgelegenheid en 

arbeidsomstandigheden worden meegenomen bij het invoeren van nieuwe marktwerking 

en privatisering. 

Ingetrokken 

 

Moties 

14 (Gesthuizen) over ontslag dat samenhangt met het teruggaan van het aantal bezorg- 

en ophaaldagen 

Verworpen. Voor: de PVV, GroenLinks, PvdD en SP 

 

15 (Graus) over omruilen van de 44 cent postzegel 

Verworpen. Voor: PVV, CDA, PvdD en SP 

 

16 (De Liefde) over de bevoegdheden van de ACM 

Ingetrokken 


