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Telt imago voor
PostNL meer
dan strijd tegen
c r i m i n a l i t e i t?
Dealers sturen volgens de politie elke
maand duizenden postpakketten met
drugs over de grens. Waarom verzette
PostNL zich tegen rapport hierover?
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M i s s t a n d e n?
Daar heeft
PostNL geen
signalen van

M
arcel van de Ven rijdt
naar huis, na een af-
spraak bij de politie, als
de beveiligingsmana-
ger van PostNL hem
belt. De man is woe-

dend. Hij heeft via via een voorstel be-
machtigd voor onderzoek naar criminali-
teit in het Nederlandse transport, waaron-
der koeriersdiensten. Maar bij PostNL, ’s
lands grootste koerier, zijn hélemaal geen
signalen van misstanden, zegt de beveili-
gingsman. De opzet van het onderzoek
vindt hij trouwens ook slecht.

En waarom zou het bureau van Van de
Ven dat onderzoek moeten doen? PostNL
heeft een eigen team onderzoekers. Via
een topambtenaar zal de beveiligingsma-
nager proberen dat externe onderzoek te-
gen te houden, dreigt hij. En hij kondigt
aan: ik ga hier een stokje voor steken.

Van de Ven gaat niet in discussie. „Vo l -
gens mij heb je de verkeerde aan de lijn”,
zegt hij. „Je moet bij mijn opdrachtgevers
z i j n .”

Die opdrachtgever is de brancheorgani-
satie Transport en Logistiek Nederland
(TLN), het ministerie van Justitie en Vei-
ligheid betaalt het onderzoek. Van de Ven
vertelt zijn contactpersoon bij TLN na het
telefoongesprek, eind 2019, dat de beveili-
gingsexpert van PostNL hem „ge ï nt i m i -
d e e rd” heeft. Hij licht ook een medewer-
ker van het ministerie in.

Samen met criminoloog Eric Bervoets,
vijfentwintig jaar ervaring in de weten-
schap en leider van het onderzoek, wil Van
de Ven nu vertellen hoe ze bij het onder-
zoek zijn tegengewerkt. Het stoort de twee
dat PostNL en TLN doen alsof ze misstan-
den in de branche willen bestrijden, maar
in werkelijkheid hun eigen belang voorop-
stellen. TLN is Nederlands grootste onder-
nemersorganisatie voor transport en lo-
gistiek, met zo’n vijfduizend leden. Lies-
beth Kaashoek, directeur pakketten en lo-
gistiek van PostNL, zit in het TLN-be-
s t u u r.

Het rapport van het onderzoek, D oor-
braak Verzocht, is eind januari gepubli-
ceerd. Pregnante conclusie: slechte ar-
beidsomstandigheden, slechte arbeids-
voorwaarden en de moordende concur-
rentie creëren een voedingsbodem voor
criminaliteit in de sector. Bestrijding van
misdaad in havens, vrachtvervoer en bij
koeriersbedrijven heeft weinig zin als
transportpersoneel niet beter wordt be-
taald en weerbaarder wordt gemaakt.

Maar op haar website publiceert TLN
een persbericht waarin ze zich distantieert
van het onderzoek. Het zou „b e l a ng r i j ke

v r a ge n” onbeantwoord laten. De organi-
satie wil aanvullend onderzoek.

Dat persbericht was voor N RC aanlei-
ding onderzoek te doen naar de totstand-
koming van het rapport. De krant sprak de
onderzoekers en andere betrokkenen –
van topambtenaren tot transportonder-
nemers, leden van de begeleidingscom-
missie en de klankbordgroep. Ook kreeg
NRC inzage in interne stukken en mailwis-
selingen van de onderzoekers.

Het beeld dat daaruit ontstaat, is dat van
een pakketbedrijf dat niet zit te wachten
op een kritisch rapport omdat dit slecht is
voor zijn imago. En van een brancheorga-
nisatie die onderzoek waarvan zij zelf op-
drachtgever is uiteindelijk liever in een la
ziet verdwijnen. PostNL wordt, net als alle
andere bedrijven in het onderzoek, niet bij
naam opgevoerd. De onderzoekers doen
dit nu toch, omdat ze dit hun „m a at s c h a p -
pelijke en wetenschappelijke verantwoor-
d e l i j k h e i d” vinden en het in het belang is
van een „integere en schone sector”.

Georganiseerde criminaliteit
Van de Ven is wel wat gewend als het om
criminaliteit gaat. In opdracht van Rotter-
dams burgemeester Ahmed Aboutaleb
(PvdA) heeft hij het in 2016 en 2017 bij-
voorbeeld opgenomen tegen de georgani-
seerde misdaad op bedrijventerrein de
Spaanse Polder in Rotterdam. Om greep te
krijgen op de diepgewortelde criminaliteit
daar, koos hij voor een simpele, directe
aanpak. Hij deed iets wat ambtenaren niet
vaak doen: hij ging de straat op.
„Stre et wise” onderzoek noemt hij dat. Pra-
ten met ondernemers. Rondhangen.
Rondneuzen. Wroeten, tot er iets ge-
beurt.

Diezelfde aanpak heeft Justitie en Vei-
ligheid voor ogen als het ministerie Van de
Ven vraagt voor het onderzoek in de trans-
portbranche. Hij wil een „rö ntge n fo to”
maken van de sector en daarmee kwets-
baarheden blootleggen. Tonen welke vor-
men van criminaliteit spelen. En – b e l a ng -
rijk – aanknopingspunten bieden om mis-
daad te bestrijden.

Van de Ven vraagt criminoloog Bervoets
te helpen en een collega-criminoloog en
een journalist, gespecialiseerd in online
onderzoek. In maart 2020 is er witte rook:
Justitie en Veiligheid betaalt het onder-
zoek, TLN is de officiële opdrachtgever.
Ook PostNL heeft medewerking toege-
zegd aan het onderzoek.

Om zuiver onderzoek te garanderen
komt er een onafhankelijke begeleidings-
commissie. Ambtenaren van Justitie en
Veiligheid en het Openbaar Ministerie, po-
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Transport en logistiek zijn vatbaar voor criminaliteit,
stelden onderzoekers vast. Waarom verzetten
pakketdienst PostNL en brancheorganisatie TLN zich
tegen het rapport hierover?
Door�onze�redacteur�Martin�Kuiper

litiefunctionarissen, een beveiligingsad-
viseur van TLN en de adjunct-directeur
van de Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur zien toe op het verloop van het
onderzoek. Ze lezen conceptteksten en
verifiëren of genoeg en voldoende diverse
bronnen zijn gesproken. Ook controleren
ze of de onderzoeksvragen wetenschap-
pelijk verantwoord worden beantwoord.

Een klankbordgroep van acht mensen,
onder wie de beveiligingsmanager van
PostNL, toetst de bevindingen uit de prak-
tijk. En ten slotte buigen enkele hooglera-
ren zich nog over de aanbevelingen van de
o n d e r zo e ke r s .

De onderzoekers pluizen eerdere we-
tenschappelijke studies uit, beleidsstuk-
ken, en open en gesloten bronnen als
chauffeursfora en afgeschermde internet-
websites. Ze interviewen beleidsadvi-
seurs, rechercheurs van verschillende po-
litieteams, OM-ambtenaren, douaneper-
soneel, transportondernemers, truckers,
koeriers, (ex-)criminelen – alles bij elkaar
114 mensen. En ze lopen mee met vracht-
wagenchauffeurs, pakketkoeriers, maga-
z i j n m e d e we r ke r s .

Wat opvalt: vrijwel elk verzoek om een
gesprek wordt ingewilligd, behalve bij
PostNL. De beveiligingsmanager van het
bedrijf vraagt naar „de signalen die aanlei-
ding zijn voor dit onderzoek” en de
„scop e”. Ook benadert hij het ministerie
van Justitie en Veiligheid en zegt dat er
geen signalen van misstanden zijn in de
pakketbranche, blijkt uit een interne
memo van TLN waarover de onderzoekers
beschikken. Volgens het ministerie zijn
die signalen er wel.

Een beleidsadviseur van TLN noemt het
gedrag van de PostNL-man „niet integer”
en meldt TLN-voorzitter Elisabeth Post
dat er „op oneigenlijke wijze” i nv l o e d
wordt uitgeoefend.

Ook bij online vergaderingen van de
klankbordgroep valt de beveiligingsdes-
kundige op. Hij beantwoordt nauwelijks
vragen. Een deelnemer beklaagt zich na
een sessie bij TLN over de houding van de
beveiligingsfunc tionaris.

Pakketten met xtc en coke
Dealers sturen maandelijks duizenden
postpakketten met xtc-pillen en coke naar
het buitenland, volgens politie en Open-
baar Ministerie. De reputatie van Neder-
lands als handelsland staat op het spel,
stelden ze vorig jaar in NRC.

In de pakketbranche, blijkt uit onder-
zoek van de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, hebben onderaanne-
mers van grote pakketbedrijven als

Van der Ven
legde eerder
c r i m i n a l ite it
bloot op
Ro tte rd a m s
b e d r i jve nte r re i n
met ‘streetw ise’
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PostNL hun zaken niet op orde. Werklozen
met een uitkering bezorgen pakketten,
chauffeurs werken zonder verblijfspapie-
ren. Koeriersbedrijven worden soms ge-
bruikt om geld weg te sluizen.

In oktober krijgt de begeleidingscom-
missie een versie van het onderzoeksrap-
port voor controle. Belangrijke bevindin-
gen: de meeste transportondernemers
gaan niet met criminelen in zee; de politie
heeft transportcriminaliteit de afgelopen
jaren amper bestreden; slechte arbeids-
voorwaarden en -omstandigheden in het
vervoer maken personeel vatbaar voor lu-
cratieve voorstellen van criminelen.

Die laatste conclusie ligt gevoelig. De
onderzoekers maken de sector daarmee
immers mede verantwoordelijk voor cri-
m i n a l ite it .

Begin oktober vraagt onderzoeksleider
Bervoets PostNL een reactie op die bevin-
dingen. De beveiligingsmanager houdt de
boot af en vraagt opnieuw welke „signalen
er concreet zijn, in welke mate deze aan-
leiding zijn voor dit onderzoek en hoe
deze signalen hebben bijgedragen aan de
o n d e r zo e k s o p ze t ”.

De PostNL man stelt de onderzoekers
een aanvullende voorwaarde: om van een
„ex p e r t ” van PostNL een reactie te krijgen,
moet „een schriftelijk verzoek” wo rd e n
ingediend bij TLN. Dat wordt alleen inge-
willigd als PostNL vooraf de kans krijgt het
volledige onderzoek en de vragen van de
onderzoekers te bestuderen, mailt hij.

Daar gaan Van de Ven en Bervoets niet
mee akkoord. Om PostNL tegemoet te ko-
men mailt Bervoets de grote lijnen van
zijn vragen.

Dat mailtje wordt niet beantwoord door
de beveiligingsmanager, maar door de
‘Adviseur Public Affairs’, die dezelfde vra-
gen stelt. In een laatste poging mailt Ber-
voets begin november, vanuit het principe
van hoor en wederhoor, opnieuw vragen
over de kernbevindingen aan die advi-
seur. Hij krijgt geen reactie.

Bervoets valt op dat dit patroon afwijkt
van dat bij de andere partijen: „We spra-
ken de Rijksrecherche, politie, het minis-
terie en andere pakketbedrijven. Die ge-
sprekken waren heus niet altijd prettig,
maar alleen bij PostNL bleef het stil.”

Interpretaties van journalisten
Als het rapport medio december voor fei-
tencontrole langs TLN gaat, gebeurt er iets
opmerkelijks. De brancheorganisatie
stuurt de voorzitter van de begeleidings-
commissie een waslijst aan opmerkingen.
Die betreffen amper feitelijke onjuisthe-
den, maar gaan veelal over tekstuele aan-

passingen, de onderbouwing van het on-
derzoek en de „re l e v a nt i e” van passages.

Is de passage relevant over een pakket-
koerier van PostNL die door tijdsdruk in
een flesje plast, vraagt TLN zich af. In het
rapport halen de onderzoekers mediabe-
richten aan, ook over de pakkettenbran-
che – zijn die relevant? „Me d i a b e r i c hte n
zijn zelden genuanceerd en niet altijd neu-
traal. Door ze in een wetenschappelijk
rapport als ondersteuning van een stelling
op te voeren, krijgen ze meer status dan
wat ze zijn: interpretaties van journalisten
en koppenmakers”, voegt TLN eraan toe.

Bert van Wee, hoogleraar transportbe-
leid aan de TU Delft en gespecialiseerd in
wetenschappelijke beïnvloeding, bestu-
deerde op verzoek van N RC het commen-
taar van TLN en de antwoorden van de on-
derzoekers. Hij concludeert: TLN probeert
„de scherpe randjes” van meerdere passa-
ges af te krijgen. De passage over de plas-
sende pakketbezorger illustreert goed dat
bezorgers onder grote tijdsdruk werken,
zegt Van Wee. En het is heel gebruikelijk
om krantenartikelen als illustratie op te
voeren in sociaal-wetenschappelijk on-
d e r zo e k .

Van Wee: „TLN zegt nog net niet: verwij-
der deze passages. Ze realiseerden zich
blijkbaar dat zoiets heel gevoelig ligt, maar
dat is wel de wens die erachter schuil-
g a at .”

Klopt dat? TLN reageert per mail: „Wi j
voelden ons vrij om naast feitelijke on-
juistheden ook andere kritiekpunten en
suggesties aan te geven. Daarbij hebben
we het nadrukkelijk aan de onderzoekers
gelaten om daar wel of niet iets mee te
d o e n .” De onderzoekers pasten enkele fei-
telijke onjuistheden aan.

Het valt leden van de begeleidingscom-
missie op dat de kritiek van TLN zich
vooral richt op passages over de pakket-
tenmarkt, terwijl het onderzoek veel bre-
der van opzet is. „TLN had angst voor ima-
goschade, al dan niet ingefluisterd door
een prominent lid”, zegt een commissie-
lid. Ook andere leden hebben het gevoel
dat TLN de bevindingen van het onder-
zoek probeert te beïnvloeden.

Volgens onderzoeksleider Bervoets gaat
de kritiek vooral „over interpretaties en
niet over feitelijke onjuistheden”. Hij stelt
vast: „TLN wilde onze pen overnemen.”

Nog twee zaken zitten de onderzoekers
dwars. TLN kondigde een gesprek aan tus-
sen haar voorzitter en het bestuur van
PostNL over het vermeende niet-integere
functioneren van de beveiligingsman.
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Je ziet dit type
onderzoek dat
doordringt in
lastig te door-
gronden wereld
niet vaak in
Nederland, het
is een
ke n n i s p a re l
Beleidsmedewerker�J�en�V

A�a�nv�u�l�l�e�n�d�e
reactie�van�TLN

„Juist�om�de�integriteit�van�het
onderzoek�niet�in�het�geding�te
brengen,�hebben�we�contact
opgenomen�met�de�voorzitter
van�de�begeleidingscommissie
om�deze�deelgenoot�te�maken
van�onze�kritiek.
„Op�haar�verzoek�hebben�we
ons�commentaar�schriftelijk
overgebracht.�Daarbij�hebben
we�het�nadrukkelijk�aan�de�on-
derzoekers�gelaten�om�daar
wel�of�niet�iets�mee�te�doen.�We
vinden�het�betreurenswaardig
dat�de�onderzoekers�van�me-
ning�zijn�dat�wij�hiermee�hun
wetenschappelijke�onafhanke-
lijkheid�en�integriteit�niet�res-
pecteren�en�delen�deze�opvat-
ting�overigens�niet.

Sorteer-�en�distributiecentrum
van�PostNL�in�Wa�d�d�i�n�x�ve�e�n�.
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Maar als Bervoets en Van de Ven naar de
afloop van dat gesprek vragen, krijgen ze
geen reactie. En daarnaast heeft TLN de
eerste vier hoofdstukken van het rapport
al voor publicatie aan PostNL verstrekt,
zeggen zij. De onderzoekers vinden dat
oneerlijk tegenover andere transporton-
dernemers.

TLN reageert desgevraagd per mail: „Wi j
doen in het kader van dit onderzoek geen
uitspraken over individuele bedrijven.”

We laten de reactie op het onderzoek
graag over aan TLN, mailt PostNL. „Eén
ding willen we wel kwijt en dat is dat we
geen enkele reden hebben om te twijfelen
aan de handelwijze van onze collega” – de
b e ve i l i g i ng s d e s k u n d i ge .

Onwelgevallige conclusies
TLN vraagt de onderzoekers om begrip
voor de pogingen hun rapport aangepast
te krijgen. De organisatie wijst op 15 janu-
ari op haar „dubbele rol”: opdrachtgever
van het onderzoek en onderhandelaar
met de vakbonden over een nieuwe cao.
„Om in deze setting de acceptatie van de
rapportage bij de bredere TLN-achterban
te vergroten”, zou het „ons helpen” als
„alsnog enkele aanpassingen aan de rap-
portage worden gedaan”.

„TLN zit in een spagaat”, concludeert
hoogleraar Van Wee. „Je kunt niet doen

alsof je integer en onafhankelijk weten-
schappelijk onderzoek wilt, als je eigenlijk
de onwelgevallige conclusies niet wilt ho-
re n .”

Van de Ven stuurt eind januari onder-
zoek en persbericht naar diverse media.
TLN heeft haar medewerkers geïnstru-
eerd niet te reageren op het rapport. De
voorzitter van de begeleidingscommissie
heeft meermaals met brancheorganisatie
en ministerie gesproken, in de hoop op ge-
zamenlijke publicatie van het rapport,
maar dat is mislukt.

Het rapport vermeldt TLN en ministerie
op pagina 2: „De inhoud vormt niet per de-
finitie een weergave van het standpunt
van TLN of het ministerie van J&V.”

TLN meldt op haar website „te l e u rge -
s te ld” te zijn. „Helaas laat het onderzoek
een aantal belangrijke vragen onbeant-
woord en TLN meent dat aanvullend on-
derzoek nodig is om zowel transportbe-
drijven en logistiek dienstverleners als
stakeholders concrete handvatten te bie-
den voor maatregelen.”

De begeleidingscommissie en de meeste
leden van de klankbordgroep vinden het
rapport wel goed en voelen zich „mis-
ke n d”. Het is een „gedegen onderzoek, dat
we serieus nemen”, aldus het ministerie
van Justitie en Veiligheid. Het „helpt de
aanpak van ondermijning verder te verbe-
teren en om economische sectoren weer-
baarder te maken tegen criminaliteit”.

Jaap de Waard, senior beleidsadviseur
bij het ministerie, stuurt het rapport begin
februari naar ruim duizend collega’s op
het departement. Een „ke n n i s p a re l”,
noemt hij het. „Je ziet dit type onderzoek
dat weet door te dringen tot een lastig te
doorgronden wereld niet vaak in Neder-
l a n d”, zegt De Waard. „Sommige partijen
zullen het er niet mee eens zijn, maar dat
heb je altijd.” We zijn tot het uiterste ge-
gaan om dit onderzoek overeind te hou-
den, zegt Van de Ven. Bervoets: „Op onze
wetenschappelijke conclusies geven we
geen millimeter toe.”

TLN vreesde
i m a go s c h a d e ,
al dan niet
ingef luisterd
door een
prominent lid
Lid�begeleidingscommissie

Sorteer-�en�distributiecentrum�PostNL�in�Amersfoort.
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