
Komt de boodschap aan? 

 

 

a maximumscore 1 

“Vanaf 1 april 2009 is de markt volledig vrij en heeft TNT-post 

(voorheen PTT Post) concurrentie van een beperkt aantal nieuwe 

toetreders zoals Sandd en Selekt Mail.” 

 

b maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat nieuwe toetreders hoge startkosten 

hebben en daarom tijdelijk ‘bevoordeeld’ mogen worden om de kans 

te krijgen rendabel te worden / break-even te realiseren. 

‒ Een antwoord waaruit blijkt dat nieuwe toetreders, in tegenstelling 

tot TNT-post, nog geen infrastructuur hebben (kunnen opbouwen) 

voor dagelijkse postbezorging (inzameling, distributie en 

verspreiding) door heel Nederland. 

 

c maximumscore 2 

structurele oorzaak 

Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 

‒ Een verklaring waaruit blijkt dat andere communicatiemiddelen (e-

mail en sms) meer gebruikt worden, waardoor er in totaliteit minder 

poststukken aangeboden worden. 

‒ Een verklaring waaruit blijkt dat de komst van concurrenten er toe 

leidt dat TNT-post haar marktaandeel, gemeten in aantallen 

poststukken (afzet), ziet teruglopen. 

 

d maximumscore 2 

Sandd 

Uit de verklaring moet blijken dat 40 grams brieven bezorgen, die 

ongesorteerd aangeleverd worden, bij Sandd € 0,26 + € 0,05 = € 0,31 

kost, hetgeen lager is dan de vergelijkbare tarieven van Selekt Mail,  

€ 0,32, en TNT-post, € 0,48. 



e maximumscore 3 

‒ Indien gekozen voor het standpunt van David: Een voorbeeld van 

een juiste argumentatie is: De lagere tarieven van de nieuwkomers 

kunnen leiden tot verlies aan marktaandeel van TNT-post. Dat zal 

leiden tot een groot verlies aan vaste arbeidsplaatsen bij TNT-post, 

hetgeen niet volledig gecompenseerd zal worden door de toename 

van werkgelegenheid voor de flexibel inzetbare postbezorgers bij de 

andere aanbieders. 

‒ Indien gekozen voor het standpunt van Fleur: 

 Een voorbeeld van een juiste argumentatie is: 

 De lagere tarieven van de nieuwkomers kunnen leiden tot een 

algemene verlaging van de kosten van postbezorging, hetgeen voor 

andere sectoren een kostenbesparing oplevert, waardoor de 

economische groei versterkt wordt, hetgeen de vraag naar arbeid 

kan verhogen. 

 


