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Geachte mevrouw [Vertrouwelijk], 

 

Op 31 januari jl. heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een brief
1
 ontvangen van 

Koninklijke PostNL B.V. (hierna: PostNL) over de voorgenomen tariefaanpassing voor een dienst 

binnen de universele postdienst (hierna: UPD). Het gaat om een nultarief bij een actie rondom 

Valentijnsdag. 

 

De ACM heeft beoordeeld of deze voorgenomen tariefaanpassing in overeenstemming is met het 

bepaalde in artikel 15 van de Postregeling 2009.
2
 

 

Bij besluit van 15 augustus 2017 heeft de ACM de tariefruimte voor het jaar 2018 voor de 

universele postdienst vastgesteld op € 1,5500.
3
 De door PostNL berekende gewogen gemiddelde 

omzet per eenheid volume bedraagt € 1,5306. 

 

De gewogen gemiddelde omzet per eenheid volume blijft dus binnen de tariefruimte voor het jaar 

2018 die de ACM heeft vastgesteld. PostNL heeft hiermee naar het oordeel van de ACM voldoende 

aangetoond dat de voorgenomen tariefaanpassing voldoet aan de wettelijke eisen uit de 

Postregeling 2009. 

 

Volgens artikel 16, tweede lid van de Postregeling 2009 dient PostNL bij een voorstel tot wijziging 

van tarieven van de UPD een verklaring van een onafhankelijke accountant over te leggen. Op 

verzoek van PostNL is tussen medewerkers van de ACM en PostNL afgesproken dat deze, omdat 

het in dit geval gaat om het toevoegen van een nultarief, vooralsnog niet hoeft te worden 

overgelegd, maar dat als de ACM een accountantsverklaring nodig acht, zij hier alsnog om zal 

verzoeken. Deze afspraak is volgens de ACM door PostNL niet helemaal juist weergegeven in zijn 

brief. In de begeleidende e-mail van PostNL is de afspraak wel correct weergegeven.
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 Stcrt. 2401, 28 januari 2014. 
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 Kenmerk: ACM/DTVP/2017/204844. 
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tariefmelding overeenkomt met de tariefaanpassing per 1 januari 2018 
5
, waarbij de ACM heeft 

kunnen verifiëren dat er uitsluitend een nultarief is toegevoegd en dit rekenkundig correct is 

verwerkt, acht de ACM de verklaring van een onafhankelijke accountant in dit geval niet 

noodzakelijk. 

 

De ACM merkt nog op dat ze  het tariefvoorstel alleen heeft beoordeeld aan de hand van artikel 15 

van de Postregeling 2009 en niet het kader van de Mededingingswet. 

 

De ACM zal deze brief openbaar maken. Mocht PostNL van mening zijn dat er in deze brief 

bedrijfsvertrouwelijke passages staan, dan verzoekt de ACM PostNL dit binnen vijf werkdagen na 

dagtekening van deze brief onderbouwd aan te geven. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik zal een afschrift van deze brief 

verzenden aan het ministerie van EZK. 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

(w.g.) 

 

J. Francke 

Teammanager Directie Telecom Vervoer en Post 
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 Ingediend op 1 september 2017 met brief met kenmerk 17/PA/U/036. 


