Den Haag, 15 november 2019
: (2) Formulier omzetgegevens en “Richtlijnen”

Ons kenmerk

:

Contactpersoon

: Susan Bos | post@acm.nl

Onderwerp

: Opgave omzetgegevens

BELANGRIJK: U bent wettelijk verplicht om uiterlijk 31 december 2019 uw
omzet(gegevens) in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt.

U bent in Nederland actief als postvervoerder. De Autoriteit Consument en Markt (hierna:
ACM), houdt toezicht op uw sector. Voor dit toezicht moet u mogelijk een bedrag betalen. Om
dit bedrag vast te stellen, hebben wij de gegevens nodig van uw relevante netto-omzet 1.
Deze brief is een oproep om uw omzetopgave te doen.
De bijdrage voor het jaar 2020 berekenen we aan de hand van de omzet behaald in 2018.
Hoe weet u of u moet betalen?
Er zijn twee situaties mogelijk:
• Uw (relevante) netto-omzet is 2 miljoen euro of hoger
U bent een bedrag verschuldigd voor het toezicht van de ACM. Dit bedrag is een
percentage van uw (relevante) netto-omzet. Uw omzetgegevens worden dus gebruikt
om dit bedrag te bepalen.
•

Uw (relevante) netto-omzet is lager dan 2 miljoen euro

U bent geen bedrag verschuldigd voor het toezicht van de ACM. Let op! Ook in dit geval
moet u op tijd uw omzetgegevens aanleveren, zodat de ACM kan vaststellen dat u geen
toezichtkosten hoeft te betalen.

Wat moet u doen?
Gebruik het ‘Formulier omzetgegevens’ in de bijlage om uw omzet door te geven. Om het
1

Alleen de netto-omzet is relevant die u heeft behaald uit postactiviteiten waarop de ACM toezicht houdt. Lees meer
hierover in Bijlage 2 bij deze brief, ‘Richtlijnen indienen omzetopgave’
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invullen makkelijker te maken, hebben we de extra bijlage ‘Richtlijnen indienen omzetopgave’
voor u toegevoegd. Daarin leest u aan welke eisen uw omzetopgave moet voldoen. Wij hebben
uw gegevens uiterlijk op 31 december 2019 nodig.
•
•
•

Vul het ‘Formulier omzetgegevens’ in;
Voeg eventueel onderbouwende documenten toe;
Stuur het formulier en onderbouwende documenten uiterlijk op 31 december 2019 per
e-mail (omzet@acm.nl) of per post naar de ACM, Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag.

Wij raden u aan om de omzetopgave vóór de kerstvakantie op te sturen. Dan weet u zeker
dat u op tijd bent.
Reageert u niet, of niet op tijd?
Bij een ontbrekende of onvolledige omzetopgave kan de ACM u een last onder dwangsom
opleggen. Ook kan de ACM uw omzet schatten. De ACM zal u dan op basis van deze
schatting een bedrag in rekening brengen. Dit kan in uw nadeel uitvallen als de schatting
hoger is dan uw werkelijke relevante netto-omzet.
Hoe bepaalt de ACM of u moet betalen?
De ACM baseert het bedrag dat u moet betalen voor het toezichtjaar 2020 op uw (relevante)
netto-omzet behaald in het jaar 2018. De ACM stelt dit bedrag vast in de Beschikking
toezichtkosten 2020. U ontvangt deze beschikking en een eventuele factuur in mei 2020.
Heeft u vragen?
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar post@acm.nl.

Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

w.g.
A. M. Schilperoort
Manager Telecom, Vervoer en Post
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