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VRAAG VAN DE WEEK 
 
aan Eric van Damme, hoogleraar aan Universiteit 
van Tilburg 
Wat vindt u van de 
aanstaande 
liberalisering 
van de postmarkt? 
Het wil helaas nog niet vlotten met de 
liberalisering van de Nederlandse postmarkt. 
Staatssecretaris Heemskerk draalt, 
vanwege onduidelijkheid over de situatie in 
Duitsland en de arbeidsvoorwaarden voor 
Nederlandse postbezorgers zonder vast 
contract. Beide knelpunten zijn irrelevant. 
De staatssecretaris is niet ingehuurd om 
TNT’s belangen in Duitsland te verdedigen, 
noch om Sandd en Selektmail te dwingen 
hogere lonen te betalen. Hij is er voor het 
consumentenbelang en dat betekent in 
dit geval het stimuleren van concurrentie. 
Vrijmaken van de markt is voldoende om 
een competitieve uitkomst te bewerkstelligen. 
Onderzoek laat zien dat er geen 
structurele belemmeringen voor concurrentie 
zijn, wel schaalvoordelen. Dit impliceert 
dat toetreders alleen kunnen concurreren 
als ze minder vaak bezorgen en een lager 
uurloon hanteren. Dat geldt voor Sandd 
in Nederland en voor TNT in Duitsland. 
Arbeidsvoorwaarden kunnen een toetredingsbarrière 
vormen, maar de angst dat 
door samenspanning van Deutsche Post 
met de vakbonden TNT in Duitsland tot een 
te hoog uurloon gedwongen kan worden is 
onterecht. Hoe dan ook, de Duitse beslissing 
is een particulier belang van TNT, 
geen publiek belang. Als de Duitsers liberalisering 
willen frustreren is dat hun zaak; 
ons algemeen belang is liberalisering van 
de Nederlandse markt. 
Top tien meest bezochte Nederlandse 
websites 2007. 


