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Geachte heer Koorstra, 
 
 
Op 2 juli 2010 ontving het college van u een aankondiging van het voornemen van TNT Post om de 
tarieven van de universele postdienst per 1 januari 2011 te wijzigen, een nadere toelichting en een 
onderbouwing om aan te tonen dat de tariefwijzigingen passen binnen de Pricecap en daarmee 
voldoen aan de eisen van artikel 25 Postwet 2009 respectievelijk artikel 17 van de Postregeling 2009. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft het college u op 14 juli 2010 per brief enkele vragen gesteld (kenmerk 
OPTA/AM/2010/202104; hierna: vragenbrief). Op 15 juli 2010 heeft uw medewerker <vertrouwelijk> 
telefonisch gevraagd om verlenging van de gestelde reactietermijn van drie weken. Per fax van 15 juli 
2010 heeft het college de reactietermijn verlengd tot 27 augustus 2010.  
Op 21 juli 2010 ontving het college vervolgens uw reactiebrief met kenmerk 10/PA/U/032 (hierna: 
reactiebrief). 
 
Het college heeft de door TNT Post bij de opgemelde brieven aangeleverde informatie voor de 
voorgenomen tariefwijzigingen getoetst aan de wettelijke eisen. Het college concludeert dat de 
voorgenomen tariefwijzigingen hieraan voldoen. Daarbij plaatst het college echter wel enkele 
kanttekeningen. 
 

1. In de vragenbrief constateert het college dat hij bij narekening tot een iets lagere externe index 
komt dan TNT Post en vraagt om een toelichting (vraag 1). TNT Post antwoordt daarop dat het 
‘misverstand’ wellicht is ontstaan doordat ‘de gerealiseerde waarde [van de 
Consumentenprijsindex, toevoeging college] in 2009 blijkens de Excel-tabel 
1,22393162234869 bedraagt, terwijl de weergegeven waarde 1,2 is’. Na enig zoeken heeft het 
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college op de website van het CPB inderdaad een Excel-tabel gevonden waarin in de 
rekencel de door TNT gehanteerde waarde voorkomt, maar in de uitkomstencel de waarde 
1,2. Aangezien 1,2 de waarde is die in het document getiteld ‘Centraal Economisch Plan 2010’ 
wordt genoemd, beschouwt het college dat als het gepubliceerde cijfer. De door TNT 
gehanteerde waarde is slechts te beschouwen als een gebruikte input voor dat document. Het 
college is derhalve van oordeel dat TNT de waarde 1,2 had moeten hanteren. Omdat echter 
ook bij gebruik van de waarde 1,2 de geplande tariefwijzigingen volgens de wettelijk 
voorgeschreven methodiek nog binnen de pricecap vallen, heeft deze fout geen consequenties 
voor het oordeel van het college.  

2. In de vragenbrief verzoekt het college om inzicht in de berekening van de beide interne indices 
(vraag 2). In haar reactiebrief geeft TNT Post weliswaar een nadere uitsplitsing van de 
diensten binnen de omzetcategorieën in de mandjes, maar zij verzuimt daarbij de 
omzetaandelen nader te specificeren. Verder meent TNT Post te volstaan met verwijzing naar 
de door het college aangewezen accountant, die de bepaling van de omzetaandelen heeft 
gecontroleerd op juistheid en volledigheid.  
Het college moet zich een oordeel kunnen vormen over de exacte juistheid van de berekende 
indices. Hem ontbreekt deels de benodigde informatie om dat zelf te controleren.  
De gepresenteerde indices lijken aannemelijk en het college heeft redelijk inzicht in de wijze 
waarop ze zijn berekend en de berekeningswijze voldoet. Wat betreft de exacte cijfermatige 
juistheid moet hij ervan uitgaan dat de aangewezen accountant de door TNT Post beschreven 
controles naar behoren heeft uitgevoerd. 

3. Het college constateert dat de ingrijpende wijzigingen in het dienstenaanbod die TNT Post 
voornemens is per 1 januari 2011 in te voeren, in combinatie met de tariefwijzigingen ertoe 
kunnen leiden dat de werkelijk gerealiseerde samengestelde prijswijzigingen voor de 
eindgebruikers aanzienlijk gaan afwijken van de hier gepresenteerde interne indices van de 
mandjes. De mogelijkheid bestaat dat de werkelijke prijsstijgingen voor eindgebruikers 
aanzienlijk hoger zullen uitvallen. Dat de werkelijke prijsstijgingen lager uitvallen dan de 
berekende interne indices, acht het college ook niet onmogelijk.  
Deze mogelijke afwijking is echter inherent aan de wettelijke systematiek, waarbij TNT Post bij 
de bepaling van de interne indices de omzetaandelen van 2008 dient te hanteren. 

 
Het college concludeert dat de voorgenomen tariefwijzigingen in de huidige context voldoen aan de 
wettelijke eisen. Het college wijst u er echter wel op dat hij hoger beroep heeft ingesteld tegen de 
uitspraak van de rechtbank van 1 juli 2010 inzake het beroep van TNT Post , AWB 09/4204 POST - 
T1,  AWB 09/4205 POST - T1 en AWB 10/294 POST - T1. De uitspraak van het College van Beroep 
voor het Bedrijfsleven in dit hoger beroep zou ertoe kunnen leiden dat de uitspraak van de rechtbank 
wordt vernietigd. Daarmee zou dan ook de grond voor de door het besluit tot vaststelling van de 
starttarieven ontstane tariefruimte vervallen Deze tariefruimte benut TNT Post thans nagenoeg volledig 
voor de voorgenomen tariefstijgingen per 1 januari 2011. 
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Een afschrift van deze brief zal worden gezonden naar het ministerie van Economische Zaken en naar 
de door het college aangewezen accountant. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Hoofd afdeling Markten  
 
w.g. 
 
drs. D.I. Bos 
 


