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: ACM/UIT/500427

Zaaknummer

: ACM/18/033499

Datum

: 2 oktober 2018

Geschilaanvraag Collect & Deliver
Op 4 juli 2018 heeft Collect & Deliver een aanvraag tot geschilbeslechting ingediend bij de Autoriteit
Consument en Markt (ACM) op grond van artikel 58, eerste lid, van de Postwet 2009.1 In een gesprek
op 24 juli 2018 ten kantore van de ACM is de geschilaanvraag ten aanzien van PostNL besproken. In
de geschilaanvraag geeft Collect & Deliver aan dat hij het niet eens is met de tarieven die PostNL
rekent voor het verzenden van brievenbuspakjes en pakketten. In het gesprek op 24 juli heeft de ACM
aangegeven dat zij alleen bevoegd is ten aanzien van het geschil over de tarieven voor
brievenbuspakjes aangezien dit onderwerp is geregeld in het marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke
post (het marktanalysebesluit) van de ACM. De ACM heeft aangegeven dat de tarieven voor pakketten
niet onder de reikwijdte van het marktanalysebesluit vallen. Zij kan hierover op grond van dat besluit
dan ook geen uitspraak doen.
Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven
Op 3 september 2018 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) het
marktanalysebesluit van de ACM vernietigd (ECLI:NL:CBB:2018:441). Dit heeft tot gevolg dat de ACM
op grond van het marktanalysebesluit op dit moment niet langer bevoegd is een uitspraak te doen over
de tarieven die PostNL rekent voor brievenbuspakjes aan postvervoerbedrijven.
Conclusie
De ACM wijst de geschilaanvraag van Collect & Deliver ten aanzien van PostNL af, omdat zij niet
bevoegd is op grond van het marktanalysebesluit.

Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

w.g.
mr. C. de Jong-Kwestro
Teammanager Directie Telecom Vervoer en Post
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Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven
te Den Haag. Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ’sGravenhage. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van
het bestreden besluit te worden meegezonden. Voor het instellen van beroep is griffierecht
verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het College, telefonisch
bereikbaar op 088-3623910.
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