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PostNL-depot in Wommelgem verzegeld na massale inval, pakjes van klanten mogelijk tot
twee weken vertraagd

De Morgen - 22 Nov. 2021

Tal van sociale inspecteurs zijn maandagochtend binnengevallen bij koerierbedrijf PostNL in het Antwerpse Wommelgem en
Mechelen. Op de twee verschillende depots werden gedurende de hele inval busjes, papierwerk en chauffeurs gecontroleerd. De actie
komt er na meldingen dat er onder meer chauffeurs zonder rijbewijs zouden tewerkgesteld worden. Het depot in Wommelgem wordt
alvast tijdelijk verzegeld, waardoor tal van pakketjes eerstdaags niet bij de klanten terechtkomen. Er was ook een derde inval in
Ardooie, maar daar werden geen inbreuken vastgesteld.

Om 6 uur vanochtend vielen de sociale inspectiediensten, samen met politie en douane, binnen bij een PostNL-depot in Wommelgem.
Daar stelden de diensten 20 inbreuken vast, waarvan de helft voor zwartwerk bij de chauffeurs van onderaannemers. De andere tien
inbreuken zijn vastgesteld voor deeltijdse arbeid, waarbij werknemers een deeltijds contract krijgen aangeboden, maar in werkelijkheid
veel langer werken.

De sociale inspectie besliste vervolgens om het depot van Wommelgem tijdelijk te verzegelen. PostNL kan een verzoekschrift indienen
om het pand terug te openen, maar daar zal de auditeur overgaan. Dat kan zo'n 14 dagen duren. Tot dan is het mogelijk dat de klanten
die afgelopen weekend een pakketje online bestelde, zullen moeten wachten op hun bestelling. Zo'n vijf procent van de pakjes die
tijdens de verzegeling nog in het filiaal lagen, kunnen niet worden uitgestuurd. Maar door de mogelijke aard van de inbreuken moest de
sociale inspectie wel ingrijpen.

“Reken er maar op dat er paniek is bij zowel de multinationals zoals bol.com of Zalando, als bij de pakjesbedrijven”, zegt
transporteconoom professor Roel Gevaers van UAntwerpen. “Zeker naar aanloop van Black Friday, Sinterklaas en de feestdagen.
Vooral de pakjesbedrijven komen nu nog meer onder druk te staan om alles tijdig af te leveren, wat door die sluiting haast onmogelijk
wordt.” Verder werden in Wommelgem nog vier busjes verzegeld.

Even later gebeurde opnieuw een inval bij een PostNL-depot, zo'n 25 kilometer verder, in Mechelen. Daar werden er tien inbreuken
vastgesteld, allemaal voor deeltijdse arbeid. Ook stelde de diensten één illegale werknemer vast.

De laatste zes maanden zijn er zeker drie controles uitgevoerd. Vakbonden spreken over ‘moderne slavernij' waarbij koeriers worden
uitgebuit. Koeriers moeten per dag ongeveer tweehonderd à driehonderd pakjes rondbrengen.

Het is niet de eerste keer dat PostNL in opspraak komt. Voorlopig wil het bedrijf niet reageren. Ze willen wachten tot de controles zijn
afgerond.
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