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Uitstelbrief kaders inrichting postmarkt voor de postdialoog

Geachte Voorzitter,

Ons kenmerk
DGETM-MC / 18015920
Uw kenmerk
29502-152/2018D02064

In december 2017 heb ik toegezegd u te zullen informeren over de kaders die
worden gehanteerd bij het vormgeven van de postdialoog. Deze dialoog is het
vervolg op de Analyse Toekomst Postmarkt (hierna: Analyse) die uw Kamer op
10 juli 2017 heeft ontvangen en moet leiden tot een concrete beleids- en
wetgevingsagenda. U heeft mij bij rappelbrief van 24 januari 2018 herinnerd aan
deze toezegging.
Ik heb u eind december geïnformeerd dat ik Marjan Oudeman bereid heb
gevonden de postdialoog te leiden als onafhankelijk voorzitter. Mw. Oudeman is
op 1 januari begonnen met haar werkzaamheden. De postdialoog bestaat wat
haar betreft uit drie fases. De eerste fase is een verkennende fase waarin de
uitkomsten van de Analyse, waaronder knelpunten en oplossingsrichtingen, nader
worden getoetst en aangescherpt. In het debat met u op 6 december jl. heb ik
met uw Kamer besproken welke elementen wat mij betreft in ieder geval
onderdeel moeten uitmaken van de kaders: het borgen van betrouwbaarheid,
betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de postdienst; het identificeren
van eventueel gewenste wijzigingen van huidige wet- en regelgeving; onderzoek
of aanbesteding een oplossing kan zijn voor de toekomst van de postmarkt; een
gelijk speelveld op arbeidsvoorwaarden; de mogelijkheid om randvoorwaarden te
hanteren om mensen met een arbeidshandicap ingezet te krijgen; de mogelijke
relatie met andere bezorgmarkten; en het onderzoeken van marktordeningsvarianten waarbij integratie van diensten op de laatste kilometer gaat
plaatsvinden. De eerste fase wordt door mw. Oudeman ook gebruikt om in overleg
met belanghebbenden deze kaders zo nodig aan te vullen.
Mw. Oudeman wil deze eerste fase eind februari afronden. Ik streef ernaar u zo
snel mogelijk daarna nader te informeren over de definitieve kaders waarbinnen
de dialoog zich zal afspelen en over de verdere voortgang van het proces.
Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
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