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Geachte leden van de raad,  
 

Op 26 januari 2021 hebben wij schriftelijke vragen van Gemeentebelangen Midden-Groningen 

ontvangen naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland op 14 december 

2020. Die uitspraak ging over de aansprakelijkheid van PostNL ten aanzien van de 

beschikkingstelling en loonbetaling van pakketsorteerders via Midden-Groningen in de PostNL 

vestiging in Kolham.  

 

De discussie met de FNV ging over de vraag welke cao van toepassing was op een deel van de 

mensen die via Midden-Groningen bij PostNL gewerkt hebben. De FNV stelde dat de PostNL-cao-

toepassing was; Midden-Groningen had voor de uitzend cao gekozen. Bij die keuze speelde het 

financiële aspect geen rol. Voor de meerderheid van de betrokken werknemers was de uitzend cao 

juist voordeliger. Dat komt doordat die cao hogere toeslagen kent voor werk in de avonduren, en 

de meerderheid van de mensen om wie het geschil draaide in de avondploeg werkte. Had Midden-

Groningen vanaf het begin de PostNL-cao toegepast, dan zou dat voordeliger geweest zijn voor de 

gemeente. Dat de FNV toch mogelijkheden zag een loonvordering in te stellen, komt doordat het 

uurloon van de PostNL-cao hoger is dan het uurloon van de uitzend cao, en dat enkele mensen op 
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basis van de PostNL-cao recht hadden op een hogere reiskostenvergoeding. De FNV stelde zich op 

het standpunt dat het verschil in uurloon en reiskosten bijgepast moet worden en dat geen 

rekening gehouden mag worden met de fors hogere avondurentoeslag.  

Juridisch advies bracht de gemeente Midden-Groningen tot de conclusie dat de rechter 

waarschijnlijk deze redenering zou overnemen en daarom schikte Midden-Groningen door de 

gevraagde aanvulling op basis van het hogere uurloon en reiskostenvergoeding te betalen. PostNL 

schikte niet en de FNV besloot de procedure door te zetten om heldere jurisprudentie te krijgen.  

Het college is op dit moment in gesprek met PostNL om een deel van de schikking te vergoeden aan 

de gemeente. 

 

Tegen deze achtergrond beantwoordt het college de vragen als volgt.  

 

1. Uw vraag:  

Is wethouder Verschuren, namens het College, nog steeds van mening dat het hier 

om een publiciteitsstunt gaat van de FNV en dat ze weinig te vorderen hebben, gelet 

op de uitspraak van de Rechtbank? 

 

Beantwoording  

Ja, het college is nog steeds van mening dat het doen van aangifte bij de politie dat Midden-

Groningen diefstal gepleegd heeft, een publiciteitsstunt was van de FNV. Van ook maar iets wat op 

diefstal door Midden-Groningen zou kunnen lijken is nooit sprake geweest. De uitzend cao was 

voor Midden-Groningen immers duurder dan de PostNL-cao 

 

2. Uw vraag:  

Ons inziens is het richting gemeentebestuur, lees College van Burgemeester en Wethouders, een 

zware bestuurlijke aantijging als de rechter tot de conclusie komt dat: “Het pakketbedrijf 

onrechtmatig handelde en bewust profiteerde van de onderbetaling van arbeidskrachten en de 

contracting-constructie die het met BWRI (De gemeente Midden-Groningen oefent rechtstreeks 

beheer uit over haar vestiging Bedrijf voor Werk, Re-Integratie en Inkomen staat in het vonnis)) had 

opgezet”. 

Deelt u deze mening en zo ja, wat zijn dan uw vervolgstappen richting gedupeerden en FNV?               

Zo nee, waarom niet? 

 

Beantwoording   

Juridisch technisch kan de rechter spreken van onderbetaling. Voor een minderheid van de 

betrokkenen, de mensen in de dagploeg, was de uitzend cao ook daadwerkelijk nadeliger dan de 

PostNL-cao. Voor een meerderheid was juist de uitzend cao voordeliger. Alle betrokkenen hebben 
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de aanvulling op basis van het hogere uurloon en de reiskostenvergoeding ontvangen. 

Vervolgstappen zijn daardoor niet aan de orde.  

 

3. Uw vraag  

De rechtsstaat, lees gemeente, heeft de burgers in dit geval onvoldoende beschermd, nee juist 

schade toegebracht door mee te werken aan constructies die in strijd zijn met de wet. Is dit voor 

wethouder Verschuren van de SP ook reden hiervoor de (politieke) consequenties te nemen?                 

Zo nee, waarom niet? 

 

Beantwoording   

Nee. Zie bovenstaande uitleg van het geschil en de handelswijze van de gemeente.  

 

4. Uw vraag  

De gemeente Midden Groningen heeft, om zelf niet gedagvaard te worden, een schikking met de 

FNV getroffen van € 30.000. Gaat de gemeente dit bedrag terugvorderen van Post NL?                           

Zo nee, waarom niet? 

 

Beantwoording  

Nee, dit bedrag vorderen we niet terug. De € 30.000, - is een vergoeding aan de FNV voor 

gemaakte kosten en de FNV kan deze schadevergoeding gerechtelijk eisen. Dit bedrag is niet terug 

te vorderen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


