Programma dinsdag 14 juni 2016
VGP Kennis & Netwerk Plaza bijeenkomst
Thema: Concurrentie op de postmarkt. Hoe lang nog?
Eén van de doelstellingen van de VGP is het in stand houden van de concurrentie in de
postmarkt, zonder partijdigheid jegens één of meerdere partijen. De ACM herkent de
dreiging van verlies aan concurrentie in de postmarkt.
Ook de politiek maakt zich zorgen over de postmarkt en de intensiteit va n de concurrentie.
Door de teruglopende volumes is er sprake van ongezonde en veel te scherpe tarieven,
die zowel voor PostNL als voor Sandd slecht zijn.
N.a.v. het recente overleg met de Tweede kamer heeft minister Kamp toegezegd een
nader onderzoek naar de conditie van de postmarkt te zullen doen.
Deze recente ontwikkelingen op de postmarkt staan centraal tijdens deze VGP Kennis &
Netwerk Plaza Bijeenkomst.
Aanmelden kan via info@vgpnl.nl.

Locatie:
Multi-Post, Pieter Zeemanweg 175
3316 GZ Dordrecht
14.30 uur

Inloop en ontvangst

15.00 uur

Aanvang en welkom
Door Peter Jan van der Giessen, Vice-voorzitter VGP

15.10-15.30 uur

Sandd in de problemen: eigen schuld, of krijgt de ACM of PostNL
de Zwarte Piet?
David Tailleur, analist bij de Rabobank, zal ons bijpraten over de
bedreigingen van een gezonde concurrentie op de postmarkt.

15.30-16.30 uur

De concurrentie in de postmarkt in gevaar! Wat staat ons te doen?
Interactief onderdeel: Workshop en discussie onder leiding van
Ludo Verhiel (Pondres) en Tom van Koppen (Service Point Paragon)

Tijdens dit onderdeel willen we inventariseren wat we als VGP-leden praktisch zouden kunnen
doen om die dreiging af te wenden. Daarbij komen de volgende vragen ook zeker aan bod:
 Welke trend voorziet de VGP qua volume op (middel)lange termijn?
 Welke prijsontwikkeling voorziet de VGP op (middel)lange termijn?
 Welke parameters zouden volgens de VGP essentieel zijn voor een toegangsregulering
voor de infrastructuur?
 Hoe kijkt de VGP aan tegen een onafhankelijk netwerk?
16.30 uur

Pauze

17.00 uur

Terugkoppeling, wrap-up en afsluiting

17.30 uur

Napraten onder het genot van een hapje en een drankje
MOGELIJKHEID: een rondleiding door het pand van Multi-Post

18.15 uur

Einde
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