
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 26 januari 2021 

 

Onderwerp: Post NL 

 

Op donderdag 15 februari 2018 zegt wethouder Verschuren, als reactie over aangifte FNV 
dat bijstandsgerechtigden en uitzendkrachten willens en wetens loon wordt onthouden, het 

volgende:  

“Het is een publiciteitsstunt. Ze grijpen alles 
aan om in de publiciteit te komen. Ik lig hier 
ook echt niet wakker van” maar ook: “Ze 
hebben weinig te vorderen”, maar ook 
denigrerend: “Wordt een leuke aangifte”. 

Op 23 februari 2018 doet burgemeester 
Munniksma het nog eens dunnetjes over bij RTV 
Noord: ”FNV moeilijk serieus te nemen na 
aangifte in Post NL -1. kwestie”. 

De rechtbank Noord-Nederland doet op 15 
december 2020 uitspraak over deze zaak, luidende: 

Artikel 7:690 BW, artikel 7:616a BW, artikel 15 en 16 Wet cao 

De kantonrechter is van oordeel dat PostNL aansprakelijk is voor achterstallig loon aan 
pakketsorteerders die – al dan niet middels ‘doorlening’ – door een vestiging van het 
Bedrijf voor Werk, Re-Integratie en Inkomen (BWRI) in Kolham aan PostNL ter 
beschikking werden gesteld. Het pakketbedrijf handelde onrechtmatig en profiteerde 
bewust van de onderbetaling van arbeidskrachten en de contracting-constructie die het 
met BWRI had opgezet. Verder dient PostNL een schadevergoeding ex artikel 15 en 16 
van de Wet cao aan FNV te voldoen ter hoogte van € 54.000,00. 

 



 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te 
beantwoorden: 

 

1. 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?  

2. 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?    

3. 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? 

4. 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? 

 

Markus Ploeger  
Gemeentebelangen Midden-Groningen 
 

 
 

 

Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 

als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 

aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  
1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 

ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 

tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 

van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 

regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

