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AAN:

de bezorgers van ongeadresseerd reclamedrukwerk; en/of,
huis aan huisbladen in Nederland

Betreft: stukloonnorm ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen

Hoofddorp, 16 maart 2020

Beste bezorger,
Er gaat wat veranderen in de berekening van de betaling van bezorgers. Dat bepaalt de Wet
Minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Wat dat betekent leggen we graag uit. Wij zijn de
Vereniging MailDB, de belangenbehartiger voor verspreidorganisaties, en de Vereniging van
Weekbladverspreiders.
Per 1 april 2020 zullen bezorgers betaald worden op basis van hun leeftijd en bezorgtijd. Voor de
bezorgtijd is er een standaardberekening; die berekening noemen we de stukloonnorm. Met deze
goedgekeurde* en algemeen verbindend verklaarde stukloonnorm kan objectief berekend
worden wat de gemiddelde bezorgtijd voor een wijk is en of de bezorger wettelijk genoeg
verdient.
Per betaalperiode krijgen bezorgers ten minste het minimumloon vergoed, gebaseerd op het
totaal aantal gewerkte uren volgens de stukloonnorm.
Voor onze branche is deze norm vastgesteld door Vereniging MailDB en de Vereniging van
Weekbladverspreiders. Beide organisaties vertegenwoordigen bedrijven die actief zijn in het
verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen. Voor het opstellen
van de stukloonnorm is gebruik gemaakt van metingen door bezorgers, geografische data en
routeringsoftware.
De stukloonnorm heeft als basis een berekening die bestaat uit 5 onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Vergaartijd voor vouwen en/of insteken;
Laadtijd voor laden/ herladen van de fietstas;
Reistijd vanaf huisadres of depot naar bezorgwijk en voor herladen;
Looptijd voor het afleggen van de route van de bezorgwijk;
Droptijd voor het bezorgen van het product in de brievenbus.
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Uit deze berekening komt een totale tijd die gebruikt wordt voor de uitbetaling aan de bezorger.
Hierbij wordt rekening gehouden met een gemiddeld werktempo van de meest voorkomende een 16-jarige - bezorger.
De verspreidorganisatie waar je voor werkt zal jou verder informeren. Daar kun je terecht met
vragen over de stukloonnorm of de vergoeding die je voor jouw bezorgwijk ontvangt.
Wat betekent dit voor jou?
In de meeste gevallen heeft dit geen invloed op jouw vergoeding. Alléén in het geval er iets voor
jou gaat wijzigen, zal de verspreidorganisatie waar je voor werkt, je informeren. Daar kun je ook
terecht met vragen over de stukloonnorm of de vergoeding die je voor jouw bezorgwijk ontvangt.
Op deze website kun je ook informatie over de stukloonnorm opzoeken.
Zijn er daarna toch nog vragen waarop je geen antwoord hebt, stuur dan een mail naar MailDB via
vragenoverstukloonnorm@maildb.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Met vriendelijke groeten,

2

mr Alexander J.J.T. Singewald
Bestuurder MailDB

* Werknemersorganisatie FNV Media & Cultuur heeft ingestemd met de te hanteren stukloonnorm. De
stichting van de Arbeid heeft de Minister van SZW gevraagd de stukloonnorm op te nemen in een
ministeriële regeling waarvoor de stukloonnorm in de desbetreffende bedrijfstak geldt, als bedoeld in Wet
Minimum Loon, artikel 12a, lid 1. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatcourant op 23 december 2019.

