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Geachte mevrouw Verhagen, 
 

Bij brief van 31 augustus 2012 (kenmerk 12/PA/U/048) heeft Koninklijke PostNL B.V. (hierna: PostNL) 

haar voornemen bekend gemaakt om per 1 januari 2013 een aantal tarieven te wijzigen. Het voorstel 

van PostNL omvat onder meer tariefwijzigingen voor het basistarief voor brieven die gefrankeerd 

worden met postzegel of frankeermachine met bestemmingen binnen Nederland en binnen Europa. 

Zie bijlage 1 voor een volledig overzicht van de voorgenomen tariefwijzigingen.  

 

Artikel 17, tweede lid, van de Postregeling 2009 bepaalt het percentage waarmee de tarieven ten 

hoogste mogen worden gewijzigd: 

“Het percentage bedoeld in artikel 25, eerste lid, onderdeel a, van de wet, waarmee de gewogen 

gemiddelde tarieven, bedoeld in het eerste lid, voor de universele postdienst in de periode vanaf 

de meest recente aanpassing van de tarieven op basis van artikel 15, eerste lid, tot aan de 

voorgestelde ingangsdatum van de tariefswijziging jaarlijks mogen worden gewijzigd, is voor alle 

tariefswijzigingen over voornoemde periode tezamen ten hoogste gelijk aan de gecumuleerde 

ontwikkeling van de door het Centraal Planbureau gepubliceerde consumentenprijsindex in de 

periode vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de meest recente vaststelling van de 

tarieven op basis van artikel 25, derde lid, van de wet heeft plaatsgevonden tot en met de laatste 

dag van het kalenderjaar waarin de voorgestelde tariefswijziging ingaat.” 

 

In deze zogenaamde price cap wordt, kort gezegd, bepaald dat de gewogen gemiddelde tarieven, 

uitgaande van de vierjaarlijkse vaststelling van de kostengeoriënteerde starttarieven, maximaal mogen 

stijgen met de gecumuleerde inflatie over de periode van 1 januari van het jaar waarin de 

kostengeoriënteerde starttarieven voor het laatst zijn vastgesteld tot en met 31 december van het jaar 

waarin de nieuwe tarieven gaan gelden.  

 

Het college stelt vast dat de voor de beoordeling van de onderhavige tariefvoorstellen relevante 

indexeringsperiode loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013. De daarbij behorende 
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gecumuleerde ontwikkeling van de CPI bedraagt 1,0643.
1
 

 

Naar het oordeel van het college heeft PostNL in haar brief van 31 augustus 2012 voldoende 

aangetoond dat de voorgenomen tariefswijzigingen, gelet op de bij besluit van 22 september 2010
2
 

door het college vastgestelde starttarieven, binnen de price cap passen en oordeelt derhalve dat de 

door PostNL voorgestelde tariefswijzigingen voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Hoofd afdeling Markten 

 

 

(w.g.) 

 

 

drs. J.G.J. Keetelaar  
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