Nieuwsbrief April
De BVPD stapt naar de rechter voor een eerlijk tarief
Beste leden,
De maat is vol. De enorme drukte tijdens de coronacrisis wordt door PostNL gewaardeerd met de
weigering om extra handelingen te betalen. Het is hoog tijd voor eerlijke betaling. We stuurden dan
ook een brief aan PostNL-baas Herna Verhagen met als strekking: vanaf maandag een eerlijk tarief of
we zien elkaar in de rechtszaal.
Verder vragen we jullie in deze nieuwsbrief om financiële problemen direct door te geven en roepen
we jullie op om onze berichten op Facebook en Twitter te delen. Ook zoeken we een nieuwe
vergaderlocatie in de regio Utrecht dus wellicht kan je ons helpen!
BVPD naar de rechter voor een eerlijk tarief
Een eerlijk tarief en betaling van alle uren: het is een lang gekoesterde wens van de BVPD. De
onderhandelingen met PostNL lopen wederom op niets uit. Daarbij komt dat PostNL de extra
handelingen met het ID aan de deur ten tijde van Corona weigert te vergoeden. Maandag om 09.00
uur willen we dat PostNL toegeeft aan onze drie eisen: een eerlijk tarief, betaling van alle uren,
betaling van de extra handelingen tijdens Corona. Doet PostNL dit niet dan staat de advocaat klaar
met juridische stappen. Ook zullen we Tweede Kamer en ministerie informeren over onze stappen. In
de bijlage treffen jullie de brief aan PostNl en o.a. hier vinden jullie ons terug in de media:
AD: Pakketbezorgers vragen hoger uurtarief
Telegraaf: Pakketbezorgers dreigen PostNL voor rechter te slepen
RTL Nieuws: Pakketbezorgers eisen eerlijke betaling. Anders naar rechter.
Vanavond zijn we op Radio2 bij Shay Krueger. Volgende week waarschijnlijk bij een TV-programma
met miljoenenpubliek. Begin volgende week informeren we jullie over de gang naar de rechter.
Tool urenberekening: laat zien dat ook jouw tarief omhoog moet!
Voor de rechtszaak hebben we jullie hulp nodig. Met de bijgevoegde tool kan je de eigen
rittenadministratie naast die van PostNL leggen en het verschil in uren berekenen. Kortom: doe dat
voor jouw bedrijf en mail ons de resultaten door. Dit vormt o.a. de bewijslast voor onze advocaat.
De tool tref je in de bijlage van deze mail. Voor meer informatie en het doorgeven van de resultaten
van de tool: meld je bij ruud.wassenaar@bvpd.nl
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Meld financiële problemen
Veel van jullie zitten in een benarde positie. Zijn de financiële problemen zo groot dat je overweegt te
stoppen? Geef dit dan z.s.m. door aan dennis.goudriaan@bvpd.nl. Dan kijken we wat we individueel
voor je kunnen betekenen.
Volg ons op Facebook en Twitter
We zijn veel te vinden in de krant en op televisie tegenwoordig. Help de boodschap van de
pakketbezorgers te verspreiden en volg ons op @belangenpakket op twitter en op facebook via
@BVPD. En vergeet uiteraard niet onze berichten te liken en te delen.
BVPD zoekt vergaderlocatie
De eerste donderdag van de maand vergadert het bestuur van 10 tot 14 uur ergens midden in het
land. Op onze vorige vergaderlocatie kunnen we niet langer terecht dus we zoeken een nieuwe plek.
Bij een van onze leden zou helemaal mooi zijn. Dus heb jij een vergaderplek voor ongeveer 8
personen geef het dan door via judith.de.hoop@bvpd.nl.
Tot slot wensen we jullie fijne paasdagen en veel succes in deze drukke periode!
Hartelijke groet, namens het bestuur,
Dennis Goudriaan – secretaris
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