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K VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 29 januari 2016 

De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft in haar vergadering 
van 22 december 2015 de brief besproken van de Minister van Econo-
mische Zaken van 17 december 20152 inzake het onderzoek naar de 
wenselijkheid van een postdienst met twee snelheden. Naar aanleiding 
daarvan heeft zij de Minister op 24 december 2015 een brief gestuurd. 

De Minister heeft op 29 januari 2016 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
De Boer 

1 Samenstelling:
Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), 
Flierman (CDA), Ester (CU), Postema (PvdA), Van Strien (PVV), Vos (GL), Kok (PVV) (vice-
voorzitter), Bruijn (VVD), Gerkens (SP) (voorzitter), Van Apeldoorn (SP), Atsma (CDA), Dercksen 
(PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Van Kesteren (CDA), Krikke (VVD), Meijer (SP), Pijlman (D66), 
Prast (D66), Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Schalk (SGP), Schnabel (D66), Verheijen 
(PvdA), Vreeman (PvdA).

2 Kamerstukken I 2015/16, 34 024, J.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN  

Aan de Minister van Economische Zaken 

Den Haag, 24 december 2015 

De vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) heeft met belang-
stelling kennisgenomen van uw brief van 17 december 20153, inzake het 
onderzoek naar de wenselijkheid van een postdienst met twee snelheden. 
Deze brief is in de commissievergadering EZ op22 december jl. besproken 
in het licht van toezegging T021274. De commissie heeft besloten deze 
toezegging als voldaan te beschouwen. 

Naar aanleiding van uw brief verzoeken de fractieleden van D66, PVV en 
SP u echter wel om in uw onderzoek naar de brievenbussen en lichtingen 
in relatie tot de behoefte van consumenten, aandacht te besteden aan de 
hoogte van de brievenbussen. De huidige standaardbrievenbussen zijn 
namelijk niet toegankelijk voor rolstoelers, die daardoor, hoewel juist zij 
minder mobiel zijn, een grotere afstand moeten afleggen om te kunnen 
posten. De voornoemde fractieleden verzoeken u derhalve om, in het 
kader van de evaluatie van de Universele Postdienstverlening (UPD) in 
2016, expliciet aandacht te besteden aan de mogelijkheid om alle 
brievenbussen op rolstoelhoogte te plaatsen. 

De fractieleden zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen 
deze graag uiterlijk 29 januari 2016. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
A.M.V. Gerkens 

3 Kamerstukken I 2015/16, 34 024, J.
4 https://www.eerstekamer.nl/toezegging/onderzoek_naar_twee_brievenbussen.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 januari 2016 

Per brief van 24 december 2015 (kenmerk 158511.u) heeft de vaste 
commissie voor Economische Zaken mij verzocht om bij de evaluatie van 
de Universele Postdienstverlening (UPD) in 2016 expliciet aandacht te 
besteden aan de mogelijkheid om alle brievenbussen op rolstoelhoogte te 
plaatsen. De commissie gaf daarbij aan dat de huidige standaardbrieven-
bussen niet toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, die daardoor 
een grotere afstand moeten afleggen om te kunnen posten. 

Ik zal uw verzoek overnemen en in de evaluatie van de UPD, die dit jaar 
gepland staat, aandacht besteden aan de door de commissie beschreven 
problematiek. 

De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp
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