Algemene toelichting

Waarom moet u mededeling doen?
ACM ziet toe op de naleving van de verplichtingen voor postvervoerbedrijven zoals
vastgelegd in de Postwet. Daarin spelen de verplichtingen die betrekking hebben op de
onderlinge dienstverlening tussen postvervoerbedrijven in de Nederlandse postmarkt een
grote rol.
De inwer kingtr eding van de Post wet per 1 apr il 2009 heeft tot nieuwe taken voor ACM geleid.
ACM houdt toezicht op de uit voer ing van de univer sele postdienst en de taken die ver band
houden met de volledige l iber al iser ing van de postmar kt.
Een taak voor ACM is het toezicht houden op de mededelingsplicht van registratieplichtige
postvervoerbedrijven en het innen van de vergoedingen voor de toezichtkosten van ACM.
In het belang van de goede uitvoering van de Postwet houdt ACM een openbaar register
van de registraties bij. ACM krijgt op deze manier inzicht in de Nederlandse postmarkt. In het
register worden de namen van de rechtspersonen en hun vestigingsplaats opgenomen. Dit
register ligt ter inzage bij ACM en is te raadplegen via onze website: www.acm.nl.

Wat doet ACM met uw gegevens?
Op basis van de door u ver str ekte gegevens over uw activiteiten, r egistr eer t ACM uw
onder neming. U ont vangt hier voor een Ver kl ar ing van Registr atie. Op basis van de door u
ver str ekte omzetgegevens over uw omzet, stelt ACM uw jaarlijkse toezichtkosten vast.
Als uw relevante netto-omzet lager is dan €2.000.000,-, kunt u in aanmerking komen voor
een nihilstelling.
Zie bijlage 1: Omzetgegevens.

De mededelingsprocedure
• Bel angr ijk: Vul dit for mul ier volledig in.
Laat het formulier door een tekenbevoegd persoon ondertekenen en voeg een (digitaal)
gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij
(niet ouder dan één jaar).
Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar: registratiebureau@acm.nl of per post versturen.
• ACM beoordeelt de juistheid van de ingevulde gegevens en de bijlagen. Als u voldoet aan
de wettelijke vereisten, registreert ACM uw onderneming. U ontvangt dan zo snel mogelijk
bevestiging van de registratie.

Wijzigingen doorgeven
Hiervoor gebr uikt u het for mul ier ‘Wijziging onder nemingsgegevens’ of ‘Beëindiging
aanbieden post vervoer diensten’.
Indien uw onderneming zijn postvervoeractiviteiten overdraagt, kunt u het formulier
‘Overdracht postvervoerdiensten’ gebruiken.
Deze formulieren zijn te verkrijgen via de website www.acm.nl/nl/onderwerpen/post.
Heeft u nog vragen?
Bel naar: 070 722 2586
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Mededeling aanbieden
postvervoerdiensten

Voor wie is dit formulier bedoeld?
Dit for mulier is bedoel d voor alle onder nemingen die post ver voer diensten aanbieden. Onder
post ver voer diensten wor dt ver staan: één of meer bedr ijfsmatige handel ingen die er op
ger icht zijn om geadr esseer de poststukken af te lever en. Zie bijl age 3 Definities en
Indicatief over zicht. De Post wet legt een mededel ingspl icht op aan deze onder nemingen.
Met dit formulier doet u mededeling van het aanbieden van postvervoerdiensten bij ACM.

Gegevens van de onderneming
Naam van de onderneming:
Wat voor rechtsvorm heeft uw onderneming?
Naamloze vennootschap (NV)
Besloten vennootschap (BV)
Vennootschap onder firma (VOF)
Commanditaire vennootschap (CV)
Eenmanszaak
Anders, namelijk

Nummer
Kamer van Koophandel:

Naam contactpersoon:
Degene met wie ACM contact kan opnemen bij eventuele vragen.

m

v

m

v

Functie:

Telefoonnummer en fax:

E-mailadres:

Postadres:

Postcode, Plaats en Land:

Bezoekadres:

Postcode, Plaats en Land:

Factuuradres:

Postcode, Plaats en Land:

Naam contactpersoon facturen:
Degene met wie ACM contact kan opnemen bij eventuele financiële vragen.

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Uw kenmerk:
Het betalingskenmerk dat ACM op uw verzoek op de facturen zal vermelden.
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Website:

Hoeveel medewerkers heeft u in dienst?

personen in fte's

Hoeveel van deze medewerkers zijn postbezorger?

personen in fte’s

Hoeveel van die postbezorgers hebben een
arbeidscontract cq. staan op de loonlijst?

personen in fte’s

Brieven

collectie
sortering
distributie
bezorging

Pakketten

collectie
sortering
distributie
bezorging

Geadresseerde tijdschriften

collectie
sortering
distributie
bezorging

Geadresseerde dagbladen

collectie
sortering
distributie
bezorging

Braillepost

collectie
sortering
distributie
bezorging

Direct mail

collectie
sortering
distributie
bezorging

Anders, namelijk:
Aan welk type klanten biedt u deze dienst aan?
Zakelijk
Geadresseerde brieven
Direct mail/geadresseerd drukwerk
Pakketten
Geadresseerde dagbladen/tijdschriften
Anders, namelijk
Particulier
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Geadresseerde brieven
Direct mail/geadresseerd drukwerk
Pakketten
Geadresseerde dagbladen/tijdschriften
Anders, namelijk

Mededeling aanbieden
postvervoerdiensten

Welke dienst(en) biedt u aan?

Bezorgt u de volgende diensten, landelijk of regionaal en zo ja, hoeveel dagen per week bezorgt u deze diensten?
Landelijk

Regionaal

dagen

Direct mail/geadresseerd drukwerk

dagen

Pakketten

dagen

Geadresseerde dagbladen/tijdschriften

dagen

Anders, namelijk

dagen

Geadresseerde brieven

dagen

Direct mail/geadresseerd drukwerk

dagen

Pakketten

dagen

Geadresseerde dagbladen/tijdschriften

dagen

Anders, namelijk

dagen

Welk volume zet u
jaarlijks weg?

stuks geadresseerde brieven
stuks direct mail/geadresseerd drukwerk
stuks pakketten
stuks geadresseerde dagbladen/tijdschriften
stuks anders, namelijk

Aanvang activiteiten
Biedt u op dit moment
postvervoerdiensten aan?

Ja
de startdatum was

Nee
de startdatum is
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Geadresseerde brieven

Niet vergeten mee te sturen
Welke bijlagen moet u meesturen?
Kruis hieronder de bijlagen aan die voor u gelden.

Onderneming
Een kopie van inschrijving in het handelsregister, het register van verenigingen of van stichtingen.
Let op: dit uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar en moet ondertekend zijn door een bevoegd
ambtenaar van de Kamer van Koophandel. Uit het uittreksel moet uw tekenbevoegdheid blijken. Is
dit niet het geval? Stuur dan een machtiging mee die is ondertekend door de persoon die volgens het
uittreksel tekenbevoegd is.
Overige instellingen/ overheidsinstanties
Een door de directeur of hoofd ondertekende verklaring op het briefpapier van de organisatie.

(Kopie) jaarrekening
Gespecificeerde omzetopgave
Accountantsverklaring
Anders, namelijk

Ondertekening
Ik verklaar alle gegevens juist, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam:

Plaats en datum:

Handtekening:
Let op! Dit formulier dient door een (volgens het uittreksel Kamer van Koophandel) tekenbevoegd persoon ondertekend te
worden.

Formulier opsturen
Het ingevulde formulier en de benodigde bijlagen kunt u mailen naar registratiebureau@acm.nl.
U kunt het formulier ook per post versturen naar onderstaand adres.
Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Registratiebureau
Muzenstraat 41
2511WB Den Haag
Heeft u nog vragen? Bel naar: 070 722 2586
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Ondernemingen, overige instellingen/overheidsinstanties

Bijlage 1: Omzetgegevens
Het omzetgerelateerde vergoedingenstelsel
Voor de kosten van het toezicht in de postmarkt brengt ACM jaarlijks een vergoeding in rekening.
Deze vergoeding is gebaseerd op uw netto-omzet in de postsector. ACM heeft uw netto-omzet
nodig om u een omzetgerelateerde vergoeding op te kunnen leggen. Het betreft de netto-omzet
over het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarvoor de vergoeding wordt opgelegd. De vergoeding die u voor het jaar 2014 moet betalen, is dus gebaseerd op uw netto-omzet
van het jaar 2012.
Relevante omzet
De netto-omzet van uw bedrijf is de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf
van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen (artikel 377, zesde lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Niet uw gehele nettoomzet is relevant. Alleen de netto-omzet is relevant die wordt gerealiseerd uit postactiviteiten
waar ACM toezicht op houdt. Meer precies gaat het om de netto-omzet die u heeft behaald met
het aanbieden van postvervoerdiensten die vallen onder de mededelingsplicht van artikel 41 van
de Postwet. Indien uw postvervoerbedrijf behoort tot een groep van ondernemingen als bedoeld
in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet u een gezamenlijke omzetopgave
indienen. Dit houdt in dat de omzetten van het vervoer van poststukken van alle tot die groep
behorende ondernemingen bij elkaar dienen te worden opgeteld. Bij deze berekening worden
transacties tussen de tot die groep behorende ondernemingen (interne leveringen) als niet
relevante omzet aangemerkt (artikel 16, 2e lid van het Postbesluit).
Ondernemingen die tot een groep behoren, dienen onderling af te spreken wie verantwoordelijk
is voor het indienen van de gezamenlijke omzetopgave. In het formulier omzetgegevens moet
worden vermeld op welke ondernemingen, die postvervoerdiensten in Nederland leveren, de
gezamenlijke omzetopgave betrekking heeft. De accountant dient in de accountantsverklaring te
bevestigen dat er sprake is van een groep van ondernemingen en te bevestigen uit welke
ondernemingen de groep bestaat.
Aanbieders van postvervoerdiensten worden op basis van de hoogte van hun relevante nettoomzet in twee categorieën ingedeeld. Op basis van de Regeling vergoedingen
Telecommunicatiewet en Postwet 2014 gelden de volgende grenswaarden en vergoedingen:

Criterium

Vergoeding toezicht ACM

Uw relevante netto-omzet is lager dan €2.000.000,-

Nihilstelling op aanvraag

Uw relevante netto-omzet is gelijk aan of hoger dan €2.000.000,-

Percentage van de relevante netto-omzet

Indien u uw activiteiten na 2012 heeft gestart en geen omzet heeft behaald in dat jaar, kunt u in
aanmerking komen voor nihilstelling. Stuurt u in dat geval een recent uittreksel uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel mee (niet ouder dan één jaar), waar dit uit blijkt.
U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens die ACM nodig heeft
om de vergoeding te bepalen. Indien ACM het nodig acht, zal zij u aanvullende vragen stellen.
Indien een postvervoerbedrijf geen of onvoldoende medewerking verleent aan het verzoek van
ACM om een omzetopgave aan te leveren, is ACM bevoegd om de omzet te schatten. ACM zal
in dat geval in overeenstemming met deze schatting een vergoeding opleggen.
Ten einde ervoor te zorgen dat postvervoerbedrijven hun wettelijke plicht om een omzetopgave
in te dienen nakomen, kan ACM handhavende middelen inzetten, waaronder het opleggen van
een last onder dwangsom.
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Welke gegevens dient u aan te leveren?
• Uw netto-omzet is gelijk aan of hoger dan €2.000.000,-

De

relevante netto-omzet
totale netto-omzet

van deze onderneming
bedroeg in het jaar 2012

€

Schrijf hier het bedrag voluit in letters

U dient de volgende gegevens mee te sturen
Een gespecificeerde opgave van uw relevante netto-omzet waarin gemotiveerd inzichtelijk is
gemaakt welke diensten en de daarmee gemoeide omzet als niet-relevant zijn aangemerkt.
Tevens dient u aan te geven wat de hoogte is van uw totale netto-omzet. Uw gespecificeerde
omzetopgave dient ondersteund te worden door een aparte accountantsverklaring. Een model
accountantsverklaring is als bijlage bijgevoegd. Tevens dient dit formulier door uw accountant te
worden ondertekend.
De accountant gaat hiermee akkoord met de onderbouwing van de bedragen die als niet relevante
omzet zijn aangemerkt.

Óf
Een kopie van de jaarrekening waaruit de hoogte van de netto-omzet blijkt, ondersteund door de
accountantsverklaring die bij de jaarrekening hoort.
• Uw netto-omzet is lager dan € 2.000.000,-

De

relevante netto-omzet
totale netto-omzet

van deze onderneming
bedroeg in het jaar 2012

€

Schrijf hier het bedrag voluit in letters
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Bijlage 2: Marktgegevens
Op grond van de Postwet (artikel 13) is eenieder die postbussen exploiteert verplicht aan postvervoerbedrijven
toegang te verlenen tot zijn postbussen. PostNL had reeds onder de vorige Postwet deze verplichting om toegang te
verlenen tot zijn postbussen aan postvervoerbedrijven en heeft hiervoor overeenkomsten gesloten.

Heeft uw onderneming een
overeenkomst met PostNL over
toegang tot postbussen van PostNL?

Ja
Nee
Anders, namelijk

Op grond van de Postwet (artikel 12) zijn postvervoerbedrijven verplicht de retouren van een ander postvervoer
bedrijf af te handelen wanneer dergelijke poststukken in hun poststroom komen. PostNL heeft sinds 1 januari
2006 met een aantal postvervoerbedrijven een akkoord over de afhandeling van retourenpost. Deze regeling
retourenpost staat open voor alle postvervoerbedrijven.

Is uw onderneming deelnemer van
de regeling retourenpost van PostNL?

Ja
Nee
Anders, namelijk

Artikel 4 van de Postwet schrijft voor dat een postvervoerbedrijf moet zorgen dat het briefgeheim niet wordt
geschonden. Daartoe moet het bedrijf afdoende organisatorische en personele maatregelen nemen. Hoe dat wordt
ingevuld is in beginsel aan het bedrijf zelf om te bepalen. ACM ziet er op toe dat een postvervoerbedrijf voldoende
maatregelen heeft genomen om het briefgeheim te waarborgen.

Heeft uw onderneming maatregelen
genomen om te zorgen dat het
briefgeheim niet wordt
geschonden?

Ja
Voeg een kopie van de beschrijving van deze maatregelen bij.
Sla de volgende vraag over.

Nee
Vul de volgende vraag in.

Wanneer denkt u dat uw onderneming
maatregelen ter bescherming van
het briefgeheim heeft genomen en
vastgesteld?
ACM ontvangt hiervan graag zo snel mogelijk een kopie.
Artikel 7 van de Postwet schrijft voor dat een postvervoerbedrijf moet voorzien in een eenvoudige laagdrempelige
procedure voor de behandeling van klachten van afzenders en ontvangers over de door hem uitgevoerde postvervoerdiensten. ACM zal hierop toezien.

Heeft uw onderneming een procedure
voor de behandeling van klachten
van afzenders en ontvangers over de
door uw onderneming uitgevoerde
postvervoerdiensten?

Ja
ACM ontvangt hiervan graag een kopie.
Sla de volgende vraag over.

Nee
Vul de volgende vraag in.

Binnen welke termijn heeft uw
onderneming deze procedure
opgesteld en vastgelegd?
ACM ontvangt dan graag zo snel mogelijk een kopie hiervan.
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Bijlage 3: Definities en Indicatief overzicht
Postvervoer dienst
Een of meer handelingen die bedrijfsmatig worden verricht teneinde poststukken af te leveren.
Bedrijfsmatig
Het uitoefenen van economische activiteiten binnen het kader van een onderneming of instelling.
Postvervoerbedrijf
Eenieder die postvervoerdiensten aanbiedt.
Brief
De op een fysieke drager aangebrachte geadresseerde schriftelijke mededeling.
Poststuk
Een brief of een geadresseerd:
• pakket (een geadresseerd verpakt poststuk dat in elk geval zaken, niet zijnde brieven, bevat,
met een maximum gewicht van 20 kg indien het postvervoer binnen Nederland betreft en 30 kg
indien het postvervoer vanuit het buitenland betreft);
• braillepoststuk (fysieke drager die in hoofdzaak tekst bevat in voor blinden bestemde tekens);
• dagblad of tijdschrift.
Geografische begrenzing van de omzet
Onder relevante omzet valt alleen de omzet die in Nederland is behaald.
Het volgende overzicht is een indicatief, niet uitputtend, overzicht van activiteiten die in ieder geval
wel en in ieder geval niet onder de relevante omzet vallen.
Omzet die behaald wordt met de volgende
activiteiten is in ieder geval WEL relevant:
Eén of meer van de volgende handelingen die
er op gericht zijn geadresseerde poststukken
af te leveren:
• collectie
• sortering
• distributie
• bezorging

Omzet die behaald wordt met de volgende
activiteiten is in ieder geval NIET relevant:

• Ongeadresseerde zendingen, zoals ongeadresseerde dagbladen, tijdschriften en
reclames;
• Geregistreerde exprespost; er is sprake van
expresvervoer als de afzender individuele
voorwaarden overeenkomt ten aanzien van
het tijdstip of tijdvak van aflevering, de leveringszekerheid en de aansprakelijkheid;
• Poststukken onder verantwoordelijkheid
Onder poststukken wordt verstaan:
van de afzender (bijvoorbeeld wanneer post
• brieven en drukwerk (direct mail);
van een afzender naar een postvervoer• pakketten met een maximum gewicht van 20
bedrijf wordt gebracht, de zogenaamde
kg indien het postvervoer binnen Nederland
haalservice). Het vervoer van poststukken,
betreft en 30 kg indien het postvervoer vanuit
die door een derde worden vervoerd van de
het buitenland betreft;
afzender (en onder verantwoordelijkheid van
• dagbladen en tijdschriften, voorzien van een
die afzender) naar het postvervoerbedrijf,
adressticker;
dat het eigenlijke postvervoer gaat uitvoeren,
• braillepoststukken .
wordt niet als postvervoer aangemerkt. Het
vervoer van poststukken van een postbus naar een adres van de houder van de
postbus (ook wel de brengservice genoemd)
wordt ook niet als postvervoer beschouwd
omdat de poststukken door deponeren in de
postbus reeds zijn afgeleverd op het op de
poststukken aangebrachte adres.
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Bijlage 4: Model accountantsverklaring
Aan: Opdrachtgever

Accountantsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, opgave van de relevante
omzet van de activiteiten die vallen onder de mededelingsplicht van artikel 41 Postwet van

(naam onderneming)...............................................................................................................................
over 2012 gecontroleerd. Deze opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de
huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze opgave te
verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd,
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkegen dat de opgave van de relevante omzet geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke
grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat deze opgave de gegevens over de omzet juist weergeeft.

Plaats, datum:

Ondertekening:
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