
   BESLUIT

   
   

Nummer 6207/476
Betreft zaak: Sandd vs PostNL 

Openbaar

Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Openbaar

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de 
bezwaren tegen het besluit van 15 december 2009, met kenmerk 6207/233.

I. Het verloop van de procedure 

1. Bij brief van 25 oktober 2007 heeft Sandd B.V. (“Sandd”) de Raad van Bestuur van 
de Nederlandse Mededingingsautoriteit (“de Raad”) verzocht om handhavend op 
te treden tegen TNT N.V. (“TNT”). Volgens Sandd heeft TNT de artikelen 6 en 
24 van de Mededingingswet (“Mw”) en/of artikelen 101 en 102 van Het Verdrag 
betreffende de Werking van de Europese Unie (“VWEU”) overtreden. 

2. Bij besluit van 15 december 2009 heeft de Raad het verzoek van Sandd om 
handhavend op te treden, afgewezen (“het Besluit”).

3. Tegen dit Besluit heeft Sandd op 26 januari 2010 bezwaar gemaakt. Bij brief van 
25 oktober 2010 heeft zij de gronden van haar bezwaar aangevuld. Op

              24 maart 2011 heeft TNT een schriftelijke zienswijze ingediend. 

4. Op de daartoe georganiseerde hoorzitting van 8 april 2011 hebben Sandd en TNT 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, op grond van artikel 7:2 van de 
Algemene wet bestuursrecht (“Awb”), te worden gehoord omtrent het bezwaar van 
Sandd. Van deze hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 27 juli 2011 aan 
Sandd en TNT is toegezonden. 

5. In het onderhavige besluit worden de bezwaren van Sandd beoordeeld. Daaraan 
voorafgaand wordt de klacht van Sandd samengevat en na een korte beschrijving 
van de postmarkt, uiteengezet wat de Raad in het Besluit heeft geoordeeld over die 
bezwaren.
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II.  De klacht van Sandd 

6. Volgens Sandd heeft TNT samen met haar dochterondernemingen, in het bijzonder 
Koninklijke TNT Post B.V. (“TNT Post”) en Netwerk VSP Geadresseerd B.V. 
(“Netwerk VSP”), de artikelen 6 en 24 van de Mededingingswet overtreden. TNT 
beschikt volgens Sandd over een economische machtspositie en heeft daarvan 
misbruik gemaakt door het hanteren van roofprijzen en het toepassen van 
koppelverkoop en/of bundeling, marktafscherming door exclusieve meerjarige 
contracten en prijsdiscriminatie.

7. Ter onderbouwing van haar klacht heeft Sandd voorbeelden overgelegd waaruit het 
misbruikelijke gedrag van TNT zou blijken. 

III.  De postmarkt 

3.1  Partijen en diensten 

PostNL - Universele Postdienst 
8. TNT N.V. (thans PostNL B.V. voor zover het de op de klacht betrekkinghebbende 

activiteiten betreft; hierna zowel met betrekking tot het verleden als het heden aan te 
duiden als “PostNL”) bezat tot 1 april 2009 – als enige onderneming – een concessie 
om in Nederland brieven met een gewicht tot vijftig gram te collecteren en te bezorgen. 
Op dit moment is PostNL de enige onderneming die op grond van een wettelijke 
verplichting de zogenaamde Universele Postdienst (“UPD”) verzorgt, waarbij brieven 
van 0 tot 2 kilogram minimaal zes dagen per week moeten worden bezorgd. De UPD 
beslaat in totaal ca 14% van het totale volume geadresseerde post.1

9. Op grond van artikel 24 van de Postwet 20092 dient PostNL voor het uitvoeren van de 
UPD uniforme voorwaarden en tarieven vast te stellen, die non-discriminatoir en 
transparant zijn. Deze tarieven dienen op kosten te zijn gebaseerd en moeten voordat ze 
kunnen worden vastgesteld ter toetsing worden toegezonden aan de Onafhankelijke Post 
en Telecommunicatie Autoriteit (“OPTA”) (artikel 27 Postwet 2009). Daarnaast biedt 

                                                          
1 Het betreft het binnenlandse UPD-volume, dat 14% beslaat van het totale binnenlandse volume. Zie de brief van de 
staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 december 2011 aan de Tweede Kamer, TK 2011-
2012, 29 502, nr. 77, p. 3, waarin wordt verwezen naar onder meer een onderzoeksrapport ‘Developments in the Dutch 
Postal Market’ van WIK-consult.
2 Dit betreft derhalve de situatie na 1 april 2009. 
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PostNL andere diensten aan, die niet onder de UPD vallen. De tarieven voor die diensten 
zijn niet gereguleerd.

PostNL - Toegang tot het bezorgnetwerk
10. Op grond van artikel 9 van de Postwet 20093 is PostNL verplicht, indien zij voor 

bepaalde klanten postvervoer verricht tegen speciale tarieven en voorwaarden, dit ook, 
tegen non-discriminatoire en transparante voorwaarden en tarieven, te doen voor andere
postvervoerbedrijven.

Netwerk VSP - Budgetmail 
11. Netwerk VSP Geadresseerd B.V., een 100% dochteronderneming van PostNL, was van 

december 2006 tot eind 2011 actief in transport, distributie en bestelling van brieven en 
(voornamelijk) geadresseerd drukwerk en bood deze postdienst aan onder de naam 
Budgetmail. Dit is een dienst in het niet-tijdkritische zakelijke segment, dat wil zeggen 
dat de post binnen een bezorgkader van 72 uur werd bezorgd. Netwerk VSP is per 
16 december 2011 van de markt vertrokken.4

Sandd
12. Sandd is sinds 2001 actief in transport, sortering, distributie en bezorging van brieven en 

geadresseerd drukwerk. Sandd verzorgt in het bijzonder de afhandeling van 
geadresseerd drukwerk, zoals direct mail en periodieken. Sandd richt zich op het niet-
tijdkritische zakelijke segment. Sandd bezorgt post op twee vaste dagen in de week en 
bezorgt uitsluitend post die door haar afnemers wordt voorgesorteerd. 

Selekt Mail 
13. Tot maart 2011 was er nog één ander postbedrijf met een landelijk netwerk in Nederland 

actief, Selekt Mail. Dit postbedrijf, dochter van Deutsche Post, is overgenomen door 
Sandd.5

3.2  De huidige situatie op de postmarkt 

14. Op 20 september 2011 heeft de OPTA het rapport “Concurrentie in de postmarkt”
gepubliceerd. In dit rapport is door OPTA weergegeven dat van de totale poststromen 
43,3% bestaat uit 24-uurspost (tijdkritische post) en 56,7% uit >24-uurspost (niet 
tijdkritische post). Volgens OPTA kan de >24-uurspost nader worden opgedeeld in bulk 

                                                          
3 Dit betreft de situatie na 1 april 2009.
4 PostNL heeft per brief van 8 maart 2012 aan de NMa aangegeven dat Netwerk VSP Geadresseerd B.V. per  
17 december 2011 haar activiteiten op de postmarkt heeft beëindigd (prismanummer 6207/451).
5 Deze concentratie is door de NMa goedgekeurd bij besluit van 8 april 2011, kenmerk 7124/83. 
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post brieven [vertrouwelijk], periodieken (veelal tijdschriften) [vertrouwelijk] en uit direct 
mail (veelal reclamepost) [vertrouwelijk].6

15. Volgens het rapport van OPTA heeft PostNL op de gehele postmarkt in 2010 een 
marktaandeel van [vertrouwelijk] qua volume en [vertrouwelijk] qua omzet. Op het 
segment van deze markt voor tijdkritische post, waartoe zowel de consumentenpost als 
de zakelijke tijdkritische post behoren, heeft PostNL in 2010 nog steeds nagenoeg een 
monopolie. Doordat PostNL hier een groot volume heeft, beschikt zij volgens het 
rapport ten opzichte van concurrenten op het niet-tijdkritische segment over schaal-, 
dichtheids- en breedtevoordelen. Op het niet-tijdkritische segment beschikt PostNL nog 
over een marktaandeel van [vertrouwelijk].7 Binnen het niet-tijdkritische segment had 
PostNL op het subsegment voor bulk post brieven in 2010 een marktaandeel van bijna 
100%.8

16. Op het subsegment voor periodieken is het marktaandeel van PostNL in de jaren 2008-
2010 licht gedaald, maar ook na daling blijft het marktaandeel in 2010 [vertrouwelijk] qua 
volume en [vertrouwelijk] qua omzet. Het marktaandeel van Sandd is licht gestegen en 
bedraagt in 2010 [vertrouwelijk] qua volume en [vertrouwelijk] qua omzet. Netwerk VSP 
en Selekt Mail zijn niet op deze markt actief geweest.9

17. Op het subsegment voor direct mail is het marktaandeel van PostNL, inclusief Netwerk 
VSP, in de jaren 2008-2010 licht gestegen, waarbij het aandeel van PostNL zelf iets is 
gedaald en dat van Netwerk VSP is gestegen. Het marktaandeel van PostNL was in 2010 
[vertrouwelijk] qua volume en [vertrouwelijk] qua omzet en dat van Netwerk VSP 
[vertrouwelijk] qua volume en [vertrouwelijk] qua omzet. Het marktaandeel van Sandd op 
deze markt is stabiel gebleven op [vertrouwelijk] qua volume en [vertrouwelijk] qua
omzet en dat van Selekt Mail is gedaald. Het marktaandeel van Selekt Mail in 2010 was 
[vertrouwelijk] qua volume en [vertrouwelijk] qua omzet.10

18. Met het vertrek van Netwerk VSP van de markt per 16 december 2011 is Sandd naast 
PostNL de enige andere overgebleven speler op de markt die over een (vrijwel) landelijk 
dekkend bezorgnetwerk beschikt. Alle andere postbedrijven beschikken slechts over een 
lokaal netwerk en zijn voor bezorging daarbuiten aangewezen op andere postbezorgers. 

                                                          
6 “Concurrentie in de postmarkt”, OPTA, p. 1 en 23. 
7 Idem, p.31-33. 
8 Idem, p. 33. 
9 Idem, p. 35.
10 Idem, p. 34. 
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IV.  Onderzoek naar aanleiding van de klacht van Sandd 

19. Naar aanleiding van de klacht van Sandd en de door haar aangedragen informatie heeft 
de NMa een onderzoek ingesteld naar een mogelijke overtreding van artikel 6 Mw11 en 
artikel 24 Mw.12,13 Daarbij heeft de NMa in de eerste plaats onderzocht of Netwerk VSP 
haar dienst Budgetmail heeft aangeboden voor een prijs die ligt onder de voor haar 
relevante kosten. Hiertoe heeft de NMa zowel het gemiddelde prijsniveau als het 
gemiddelde van de kosten die Netwerk VSP moet maken om deze dienst te leveren, 
bepaald.

20. In dit kader heeft de NMa gedetailleerde informatie opgevraagd over onder andere de 
balans en de resultatenrekening op grootboekrekeningniveau bij Netwerk VSP voor de 
periode 2006 tot juni 2009. Daarnaast heeft de NMa tijdens een aangekondigd 
bedrijfsbezoek op 7 en 8 juli 2009 op basis van de verkregen gegevens gevraagd naar 
informatie over de inrichting van het logistieke proces en de financiële administratie en 
zijn relevante documenten opgevraagd zoals jaarplannen en managementrapportages 
voor de jaren 2007, 2008 en het eerste deel van 2009. Op basis van deze informatie is 
het relevante kostenniveau voor Netwerk VSP berekend.14

21. Voorts heeft de NMa onderzoek gedaan naar de door Sandd aangedragen voorbeelden 
van de andere vormen van misbruik waarop de klacht zag. De NMa heeft daartoe 
gesprekken gevoerd met een groot aantal afnemers van Netwerk VSP. Ook heeft de NMa 
een gesprek gevoerd met een mailinghuis dat door Sandd werd genoemd als voorbeeld 
van een onderneming waarmee PostNL afspraken zou hebben gemaakt in strijd met 
artikel 6 Mw.15

V.  De beoordeling van de klacht in het Besluit 

22. In het Besluit heeft de Raad het verzoek van Sandd om op te treden tegen het 
hanteren van roofprijzen, afgewezen. De Raad ziet geen aanleiding om te 
concluderen dat PostNL misbruik heeft gemaakt van haar mogelijke machtspositie 
door het toepassen van roofprijzen in de periode eind 2006 tot en met 2008. 

                                                          
11 Artikel 6 Mw wordt door de NMa op gelijke wijze toegepast als artikel 101 VWEU. 
12 Artikel 24 Mw wordt door de NMa op gelijke wijze toegepast als artikel 102 VWEU. 
13 Zie randnummer 11 van het Besluit. 
14 Zie prismanummer 6207/365.
15 Zie prismanummers [vertrouwelijk].
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Volgens de Raad is geen sprake van roofprijzen omdat de gemiddelde prijs van 
Netwerk VSP boven de Long-run Average Incremental Cost (“LRAIC”) ligt. 

23. In het Besluit heeft de Raad tevens ten aanzien van het verzoek van Sandd om op 
te treden tegen marktafscherming door exclusieve meerjarige contracten en 
prijsdiscriminatie geconcludeerd dat uit onderzoek van de NMa niet is gebleken 
dat PostNL haar mogelijke machtspositie heeft misbruikt. Ten aanzien van het 
verzoek van Sandd op te treden tegen misbruikelijke koppelverkoop en/of 
bundeling heeft de Raad op basis van het door de NMa uitgevoerde onderzoek 
geconcludeerd dat, zo er al sprake zou zijn van een economische machtspositie 
van PostNL, hieruit niet is gebleken dat PostNL daarvan misbruik zou hebben 
gemaakt, althans dat het concurrentieverstorende effect hiervan hooguit zeer 
beperkt kan zijn geweest. De Raad achtte op basis hiervan de verdere inzet van 
mensen en middelen niet opportuun. In het kader van het onderzoek naar 
marktafscherming door exclusieve meerjarige contracten heeft de Raad 
geconcludeerd dat tevens niet was gebleken van een overtreding van artikel 6 Mw.

VI.  De gronden van bezwaar van Sandd 

24. Sandd betoogt dat de Raad haar verzoek om handhavend op te treden tegen 
PostNL ten onrechte heeft afgewezen. Zij voert daartoe verschillende gronden aan, 
die hieronder kort samengevat worden weergegeven. De gronden en argumenten 
van Sandd worden vervolgens meer uitgebreid in de beoordeling besproken.

 Algemene gronden van bezwaar
25. Sandd heeft als algemene grond van bezwaar aangevoerd dat de Raad de

bijzonderheden van de postmarkt, met name de liberalisering, onvoldoende heeft 
meegewogen in de beoordeling van de klacht. Ook is het volgens Sandd niet juist 
dat de NMa de beoordeling van de relevante markt in het midden heeft gelaten. 
Sandd betoogt voorts dat de klachtonderdelen ten onrechte niet in onderlinge 
samenhang zijn bezien.

 Gronden van bezwaar inzake de beoordeling door de NMa van de klacht over roofprijzen
26. Sandd voert aan dat de NMa een onjuist beoordelingskader en een onjuiste 

kostenmaatstaf heeft gehanteerd, althans dat die kaders onjuist zijn toegepast. 
Sandd voert onder meer aan dat PostNL en Netwerk VSP niet als één onderneming 
zouden moeten worden gezien. Sandd voert daarnaast onder meer aan dat bij 
roofprijzen niet is vereist dat een onderneming doelbewust verlies lijdt en verwacht 
dat te kunnen terugverdienen (‘recoupment’). 
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Gronden van bezwaar inzake de beoordeling door de NMa van de klacht over de overige 
gedragingen
27. Sandd betoogt dat de NMa ten onrechte heeft geoordeeld dat de door Sandd 

genoemde gedragingen over koppelverkoop en bundeling, exclusieve/meerjarige 
contracten, en prijsdiscriminatie geen misbruik opleveren. Daarnaast is volgens 
Sandd sprake van ongeoorloofde kruissubsidiëring. Evenmin heeft de NMa de 
samenwerking tussen verschillende mailinghuizen en PostNL nader onderzocht.

28. Sandd betoogt dat door de NMa geen gedegen onderzoek is gedaan naar haar 
klacht en dat zij ten onrechte heeft nagelaten gebruik te maken van haar 
onderzoeksbevoegdheden.

VII.  Beoordeling van het bezwaar van Sandd 

7.1 Algemeen 

 Wijze van bespreking van de gronden van Sandd 
29. Sandd heeft haar bezwaren tegen het Besluit in haar bezwaarschrift 

gecategoriseerd in algemene gronden, gronden over de beoordeling door de NMa 
van de klacht over roofprijzen en gronden over de beoordeling door de NMa van de 
klacht over de overige gedragingen. De Raad stelt vast dat de gronden die Sandd 
onder deze categorieën schaart, overlap vertonen. Om die reden bespreekt de Raad 
de gronden van Sandd in het navolgende in samenhang. 

 Beoordelingskader misbruik 
30. Sandd betoogt dat de NMa ten onrechte geen beoordeling heeft gemaakt van de 

relevante markt. Volgens Sandd is het afbakenen van de markt noodzakelijk om de 
betrokken gedragingen te kunnen beoordelen.

31. De Raad merkt in de eerste plaats op dat de klacht van Sandd een verzoek inhoudt 
tot handhavend optreden ten aanzien van misbruik door PostNL. Om dit verzoek 
te kunnen inwilligen en handhavend op te treden, is ten aanzien van de klacht van 
Sandd nodig dat sprake is van misbruik van een economische machtspositie in de 
zin van artikel 24 Mw. 

32. Het beschikken over een machtspositie is op zichzelf niet in strijd met artikel 24 
Mw.16 Het onderzoek van de NMa heeft zich gericht op het bestaan van 

                                                          
16 Zie HvJ, 9 november 1983, zaak 322/81 (Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissie), punt 57, en HvJ  



Openbaar

8 Openbaar

gedragingen die, er vanuit gaande dat PostNL een machtspositie zou bezitten, als 
misbruik kunnen worden aangemerkt. Indien uit dit onderzoek niet blijkt dat 
misbruik is gemaakt, kan het vaststellen van een machtspositie en de daarmee 
samenhangende vaststelling van de relevante markt achterwege blijven.17 Anders 
dan Sandd stelt, is een oordeel over de marktafbakening niet noodzakelijk voor een 
beoordeling van het mogelijk misbruik en hoeft daarom ook niet plaats te vinden. 
Om dezelfde reden kan de Raad Sandd niet volgen daar waar zij stelt dat de NMa 
het mogelijke bestaan van hoge toetredingsdrempels niet in haar beoordeling heeft 
meegenomen. Een dergelijke vaststelling zou uitstuitend gericht zijn op het 
vaststellen van een machtspositie, hetgeen gezien het voorgaande achterwege kan 
blijven.

33. Voor het overige merkt de Raad op dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (“Hof”) het er bij de vraag of sprake is van misbruik 
om gaat, of een onderneming met een machtspositie praktijken toepast die leiden 
tot uitsluiting van even efficiënte concurrenten.18 Artikel 102 VWEU19 heeft niet tot 
doel om ervoor te zorgen dat minder efficiënte concurrenten op de markt aanwezig 
blijven. Bij het bepalen of een dominante onderneming roofprijzen heeft gebruikt, 
wordt om die reden uitgegaan van het kostenniveau van die onderneming. Het Hof 
heeft daarbij opgemerkt dat dit uitgangspunt tevens gerechtvaardigd is met het 
oog op het rechtszekerheidsbeginsel.20

7.2  Beoordeling van de gronden over roofprijzen 

34. Sandd stelt zich op het standpunt dat de NMa op een verkeerde wijze de kosten 
heeft berekend voor de door Netwerk VSP aangeboden diensten. Meer specifiek 
zou de NMa ten onrechte geen rekening hebben gehouden met de kosten die 
PostNL ondervindt doordat Netwerk VSP een deel van haar activiteiten aan PostNL 
uitbesteedt. Bij het bepalen van de relevante kosten zou de NMa derhalve de 
verkeerde kostenmaatstaf hebben gehanteerd.

                                                                                                                                                                 
16 maart 2000, zaak C-395/96 en C-396/96 (Compagnie maritime belge transports e.a./Commissie), punt 37.
17 Zie CBb, uitspraak van 24 november 2009, LJN: BK5722.
18 Zie op deze wijze onder andere HvJ 27 maart 2012, zaak C-209/10 (Post Danmark), punt 21. Zie in die zin randnummer 
37 van het Besluit.
19 De begrippen machtspositie en misbruik onder artikel 24 Mw en 102 VWEU worden door de NMa op gelijke wijze 
toegepast. Zie CBb, uitspraak van 24 november 2009, LJN: BK5722.
20 HvJ 17 februari 2011, zaak C-52/09 (TeliaSonera Sverige), punt 44.
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35. Om te bepalen of een onderneming met een machtspositie in strijd handelt met 
artikel 102 VWEU door het hanteren van te lage prijzen ofwel ‘roofprijzen’, 
oordeelde het Hof dat prijzen die beneden de gemiddelde variabele kosten liggen, 
dus de kosten die variëren naargelang de geproduceerde hoeveelheden of diensten, 
in beginsel als misbruik moeten worden beschouwd. Prijzen die beneden de 
gemiddelde totale kosten maar boven de gemiddelde variabele kosten liggen, 
leveren misbruik op, als zij zijn vastgesteld in het kader van een plan om een 
concurrent uit te schakelen.

36. Zoals de Europese Commissie heeft aangegeven in haar Richtsnoeren inzake de 
handhaving van artikel 102 VWEU,21 hanteert zij bij een onderzoek of er sprake is 
van misbruik door het hanteren van roofprijzen, de volgende twee maatstaven voor 
de bepaling van kosten: de Average Avoidable Cost (“AAC”) ofwel de gemiddelde 
variabele kosten, en de Long-run Average Incremental Cost (LRAIC).22 Als 
uitgangspunt voor dit onderzoek worden derhalve gehanteerd de gemiddelde totale 
variabele en vaste kosten die een onderneming moet maken om een product of 
dienst te produceren. Als de LRAIC niet gedekt worden door de prijzen van het 
product of de dienst, is dat volgens de Commissie een aanwijzing dat de 
onderneming met de machtspositie niet alle (toerekenbare) vaste kosten van de 
productie van het betrokken goed of de betrokken dienst terugverdient en dat een 
even efficiënte concurrent van de markt wordt geweerd. 

37. Zoals in paragrafen 4 en 5 vermeld, heeft de NMa ter beoordeling van de klacht van 
Sandd onderzocht of Netwerk VSP haar diensten heeft aangeboden voor een prijs 
die ligt onder de LRAIC. Hiertoe heeft de NMa zowel het prijsniveau als het 
kostenniveau van de postale diensten van Netwerk VSP bepaald. De Raad stelt vast 
dat de gronden van Sandd zich uitsluitend richten op de berekening van de 
relevante kosten van Netwerk VSP. Sandd bestrijdt niet het prijsniveau waarvan in 

                                                          
21 De Richtsnoeren betreffende de handhavingsprioriteiten van de Commissie bij de toepassing van artikel 82 van het EG-
Verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door ondernemingen met een machtspositie (“Commissie Richtsnoeren”), Pb 
2009/C 45/02.
22 De Commissie Richtsnoeren bepalen over de LRAIC dat de: “LRAIC en de gemiddelde totale kosten (ATC) kunnen als goede 
maatstaven voor elkaar dienen; vaak zijn ze identiek in het geval van ondernemingen die één product produceren. Wanneer er bij 
ondernemingen die meer producten produceren toepassingsvoordelen spelen, zou de LRAIC onder de ATC voor ieder individueel 
product liggen, omdat de echt gemeenschappelijke kosten niet in de LRAIC in aanmerking worden genomen. In het geval van 
meerdere producten worden de kosten die vermeden konden worden door een bepaald product of productassortiment niet te 
produceren, niet als gemeenschappelijke kosten beschouwd. In situaties waarin de gemeenschappelijke kosten aanzienlijk zijn, 
kunnen deze in aanmerking worden genomen bij het beoordelen van de mogelijkheden om markten af te schermen voor even 
efficiënte concurrenten.”
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het Besluit is uitgegaan.23 De Raad ziet ook geen aanleiding voor een ander oordeel 
over het prijsniveau dan in het Besluit is weergegeven. 

38. De gronden van Sandd ten aanzien van roofprijzen laten zich in twee hoofdpunten 
samenvatten. Allereerst stelt Sandd dat de Raad de vergoedingen die Netwerk VSP 
aan PostNL betaalde voor de uitbestede verspreiding van poststukken, ten 
onrechte niet als zodanig heeft meegenomen in zijn kostenberekening. In dit 
verband betoogt Sandd dat PostNL en Netwerk VSP door de Raad ten onrechte als 
één onderneming worden beschouwd. Ook indien PostNL en Netwerk VSP als één 
onderneming moeten worden gezien, bestrijdt Sandd de juistheid van de 
beoordeling door de Raad. Volgens haar heeft de NMa op een onjuiste wijze de 
‘incrementele kosten’ berekend, doordat zij heeft bepaald dat het aannemelijk is 
dat de incrementele kosten voor PostNL voor het leveren van de door Netwerk VSP 
uitbestede activiteiten zeer laag zijn.24

 PostNL en Netwerk VSP moeten worden gezien als één economische eenheid
39. Volgens Sandd zouden PostNL en Netwerk VSP bij de beoordeling van de vraag of 

sprake is van roofprijzen niet als één onderneming moeten worden gezien. Sandd 
erkent dat PostNL en Netwerk VSP juridisch gesproken één onderneming vormen, 
maar meent dat gelet op de omstandigheden in de onderhavige zaak toch gekeken 
moeten worden naar de door Netwerk VSP gedragen kosten, en niet naar de totale 
kosten op het niveau van PostNL. Volgens Sandd is voor de beoordeling van haar 
klacht cruciaal dat Netwerk VSP in staat was lage tarieven in rekening te brengen 
doordat zij ‘kosteloos’ gebruik kon maken van het netwerk van PostNL. De 
vergoeding die Netwerk VSP betaalde aan PostNL voor het gebruik van haar 
netwerk, zou als kostenpost meegenomen moeten worden in de 
kostprijsberekening van Netwerk VSP.

40. In het Besluit heeft de Raad de vergoeding die Netwerk VSP aan PostNL betaalde 
inderdaad niet meegenomen in zijn kostenberekening, omdat PostNL en 
Netwerk VSP een economische eenheid vormen. Het is vaste jurisprudentie dat bij 
de toepassing van artikel 6 en 24 Mw een moeder- en 100% dochteronderneming 
samen als één economische eenheid en dus als één onderneming moeten worden 
beschouwd.25 Of een onderneming een afzonderlijke activiteit nu onderbrengt in 

                                                          
23 Zie randnummers 44 en 45 van het Besluit. 
24 Deze grond ziet in het bijzonder op hetgeen in de randnummers 48 tot en met 52 van het Besluit is overwogen. 
25 Zie bijvoorbeeld HvJ 31 oktober 1974, zaak15/74 (Centrafarm v. Sterling Drug), Gerecht12 januari 1995, zaak T-102/92 
(Viho v. Commission), en Gerecht 29 april 2004, gev. zaken T-236/01, T-239/01, T-244/01 tot T-246/01, T-251/01 en T-
252/01 (Grafiet electroden kartel).
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een 100% dochteronderneming of niet, maakt geen verschil voor de manier waarop 
de kosten van die activiteit berekend worden.

41. In de situatie dat een 100% dochter is opgericht, worden interne overdrachten 
zoals de vergoeding die Netwerk VSP ‘betaalde’ aan PostNL, in het kader van een 
beoordeling van artikel 24 Mw, niet zonder meer als kosten beschouwd. Gelet op 
de juridische en economische samenhang tussen Netwerk VSP en PostNL is 
immers niet gegeven dat de bedoelde vergoeding een adequate uitdrukking van de 
daadwerkelijk gemaakte kosten vormt. Betalingen van een dochteronderneming 
aan een moederbedrijf hebben in principe geen gevolg voor de kosten van het 
gehele concern. Om te komen tot een kostenberekening die als basis kan dienen 
voor een beoordeling onder artikel 24 Mw moet gekeken worden naar de 
daadwerkelijk voor de aangeboden postale diensten van Netwerk VSP gemaakte 
kosten. Het gaat er dan om te onderzoeken welke kosten PostNL en Netwerk VSP 
samen daadwerkelijk hebben gemaakt voor het uitvoeren van activiteiten voor 
Netwerk VSP. Om die reden neemt de Raad bij zijn beoordeling van de klacht niet 
als uitgangspunt de vergoeding die PostNL bij Netwerk VSP in rekening bracht 
voor het uitvoeren van de dienst.

42. Op basis van het voorgaande blijft de Raad van oordeel dat Netwerk VSP en 
PostNL in het kader van de beoordeling van de klacht van Sandd als één 
onderneming moeten worden beschouwd. Het gevolg hiervan is dat interne 
overdrachten niet zonder meer als kosten kunnen worden aangemerkt. 

 Het onderzoek naar de kosten 
43. Uit het voorgaande volgt dat de Raad voor de beoordeling van de klacht van Sandd 

diende te bezien welke kosten Netwerk VSP en PostNL maakten ten behoeve van 
de door Netwerk VSP aangeboden postale diensten. Sandd stelt zich op het 
standpunt dat de NMa dit op onjuiste wijze heeft gedaan. Meer specifiek zou de 
Raad bij de beoordeling van de klacht over roofprijzen ten onrechte geen rekening 
hebben gehouden met de kosten die PostNL maakt doordat Netwerk VSP een deel 
van haar activiteiten aan PostNL uitbesteedt. Bij het bepalen van de relevante 
kosten zou de Raad derhalve de verkeerde kostenmaatstaf hebben gehanteerd. 

44. Zoals hierboven uiteengezet, zijn bij de beoordeling van de roofprijzenklacht in het 
Besluit de gemiddelde prijzen van Netwerk VSP vergeleken met de LRAIC. In het 
Besluit is daarbij opgemerkt dat de LRAIC een geschikt uitgangspunt is om te 
beoordelen of een onderneming met een machtspositie incrementele verliezen lijdt 
of heeft geleden en daarmee roofprijzen hanteert. 
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45. Zoals in het Besluit uiteengezet, vallen onder de LRAIC alle kosten die PostNL 
draagt als gevolg van het aanbieden van postdiensten door Netwerk VSP. Ook is in 
het Besluit vermeld, dat hierbij de verzonken investeringen en vaste kosten in 
aanmerking zijn genomen die direct volgen uit de keuze om door Netwerk VSP 
postdiensten aan te bieden, zoals de kosten voor het distributienetwerk, 
sorteermachines, gebouwen en management van Netwerk VSP.26 Zoals hierboven 
uiteengezet, zijn de vergoedingen die Netwerk VSP aan PostNL heeft betaald voor 
de uitbestede verspreiding van poststukken niet zonder meer gelijk te stellen aan 
incrementele kosten. Om te bepalen hoe hoog de kosten zijn van het verspreiden 
van deze poststroom middels het netwerk van PostNL, dient de vraag te worden 
beantwoord wat de kosten zijn die PostNL draagt als gevolg van het bezorgen van 
deze poststroom.

46. Zoals in het Besluit overwogen, is in dit kader van belang dat PostNL is belast met 
de uitvoering van de UPD. De door Netwerk VSP aan PostNL uitbestede dienst valt 
niet onder de UPD. In het Besluit is, in navolging van de beschikking van de 
Europese Commissie in de zaak Deutsche Post, onderscheid gemaakt tussen 
incrementele kosten die optreden als gevolg van het aanbieden van diensten buiten 
de UPD en gemeenschappelijke vaste kosten die de onderneming draagt als gevolg 
van het aanbieden van de UPD. De gemeenschappelijke vaste kosten ontstaan 
onafhankelijk van de diensten die buiten de UPD vallen. Om die reden werden door 
de Commissie in Deutsche Post de gemeenschappelijke kosten niet opgenomen in 
de incrementele kosten.

47. In het Besluit is voor het antwoord op de vraag welke kosten PostNL draagt als 
gevolg van het bezorgen van de door Netwerk VSP uitbestede post van belang 
geacht dat het volume van deze uitbestede poststroom ten opzichte van de totale 
poststroom van PostNL zeer laag is. In het Besluit is daarnaast overwogen dat 
PostNL vanwege de verplichtingen die uit de UPD voortvloeien, een zekere 
overcapaciteit moet aanhouden. In het Besluit wordt overwogen dat gezien dit zeer 
lage volume en het niet-tijdkritische karakter van de NetwerkVSP post een efficiënte 
benutting van de betreffende overcapaciteit aannemelijk is. 

48. Zoals in paragraaf 6 vermeld, voert Sandd gronden aan tegen dit onderdeel van het 
Besluit. De Raad begrijpt deze gronden zo dat Sandd zich niet verzet tegen het 
beoordelingskader dat de Raad bij de bepaling van de kosten van Netwerk VSP 

                                                          
26 Zie randnummer 46 van het Besluit.  
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heeft gebruikt.27 Waar Sandd zich tegen verzet is de toepassing van dat kader, in 
het bijzonder de aanname van de Raad dat het bezorgen van de door Netwerk VSP 
uitbestede post uitsluitend tot zeer lage incrementele kosten voor PostNL kan 
leiden. Sandd stelt zich daarbij op het standpunt dat de NMa onvoldoende het 
langetermijnperspectief in aanmerking heeft genomen. De Raad vat het betoog van 
Sandd aldus op dat, nu sprake is van een krimpende postmarkt, er (steeds meer) 
‘overcapaciteit’ ontstaat bij een gelijkblijvende omvang van het netwerk van 
PostNL. De kosten voor deze overcapaciteit kunnen volgens Sandd niet als 
‘gemeenschappelijke kosten’ worden aangemerkt (zoals het geval in de Deutsche
Post zaak), maar dienen volgens Sandd te worden toegerekend aan Netwerk VSP, 
indien zij door middel van uitbesteding van haar diensten van deze ‘overcapaciteit’ 
gebruik maakt. Sandd betoogt dat het, anders dan de Raad in het Besluit 
overweegt, niet aannemelijk is dat Netwerk VSP uitsluitend in de ‘rustige 
tijdsperioden’ van het netwerk van PostNL gebruik maakt. Dit zou immers 
betekenen dat PostNL tijdens de piekmomenten (bijvoorbeeld rond de kerstdagen) 
geen post voor Netwerk VSP zou bezorgen. 

49. Ter onderbouwing van zijn vaststelling in het Besluit, heeft de Raad het volume van de 
door Netwerk VSP aan PostNL uitbestede post vergeleken met de totale poststroom van 
PostNL. In aanvulling op hetgeen hierover in het Besluit is opgenomen, stelt de Raad 
vast dat uit deze vergelijking blijkt dat de additionele belasting van het netwerk van 
PostNL die gepaard gaat met bezorging van de post van Netwerk VSP door PostNL, ten 
opzichte van de totale poststroom van PostNL, in 2006 maximaal [vertrouwelijk], in 
2007 maximaal [vertrouwelijk] en in 2008 maximaal [vertrouwelijk] bedraagt.28 Gezien 
deze zeer lage additionele belasting van het netwerk van PostNL is een efficiënte 
benutting van de aanwezige overcapaciteit, ook in perioden rondom zogenaamde 
piekmomenten, aannemelijk. 

50. De Raad constateert verder in aanvulling op het Besluit dat de dekkingsgraad van 
het netwerk van Netwerk VSP in Nederland in de onderzochte periode sterk is 
gestegen van [vertrouwelijk] bij het opstarten van NetwerkVSP eind 2006/begin 

                                                          
27 Dit standpunt blijkt niet direct uit de schriftelijke zienswijze van Sandd van 25 oktober 2010 (prismanummer 6207/380), 
maar wel uit de toelichting daarop tijdens de hoorzitting van 8 april 2011 (prismanummer 6207/427). Verwezen wordt naar 
pagina 10 en pagina’s 18 t/m 22 van het verslag van de hoorzitting waarin door Sandd naar aanleiding van vragen van de 
hoorcommissie een nadere uiteenzetting van de inhoud van deze grond wordt geven. 
28 Zie prismanummer 6207/191, bijlage bij inventarislijst, CD 3, ‘Weekinformatie dekking.xls’, en prismanummer 6207/277. 
Op basis van beschikbare cijfers komt de Raad tot een raming van de additionele belasting van het netwerk van PostNL 
door uitbesteding van postale diensten door Netwerk VSP in de eerste helft van 2009, van maximaal [vertrouwelijk].
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2007, naar [vertrouwelijk] begin 2008 tot bijna [vertrouwelijk] in maand juli 2009.29

Tijdens de opstartfase van Netwerk VSP maakte zij voor een deel gebruik van het 
netwerk van PostNL. Later beschikte Netwerk VSP over een eigen vrijwel landelijk 
dekkend netwerk. Zo werd in 2009 nog slechts in [vertrouwelijk] van de 
Nederlandse wijken door PostNL voor Netwerk VSP bezorgd.30 In aanvulling op 
hetgeen hierover in het Besluit is opgenomen, stelt de Raad vast dat het deel van 
de post dat Netwerk VSP aan PostNL uitbesteedde, in relatief korte tijd tot een zeer 
laag percentage is geslonken. Met deze feiten over de uitbreiding van het netwerk 
van Netwerk VSP strookt niet de gedachte dat PostNL bewust overcapaciteit in 
haar eigen netwerk heeft aangehouden om op die manier Netwerk VSP in staat te 
stellen roofprijzen aan te bieden door gebruik van het netwerk van PostNL, zoals 
Sandd betoogt. De Raad ziet derhalve geen aanknopingspunten voor het oordeel 
dat PostNL een roofprijzenstrategie heeft gehanteerd door het gebruik van het 
netwerk van PostNL.

51. Uit voormelde feiten en gegevens over de belasting van het netwerk van PostNL en 
de dekkingsgraad van het netwerk van Netwerk VSP volgt dat, ook wanneer PostNL 
de door Netwerk VSP uitbestede activiteiten niet langer zou uitvoeren, het niet 
aannemelijk is dat dit op de lange termijn31 tot een waarneembare kostenverlaging 
voor PostNL zou leiden. Op grond daarvan concludeert de Raad dat de 
incrementele kosten die PostNL maakte voor de dienst van Netwerk VSP, navenant 
zeer beperkt zijn. 

52. In het geval van een aanzienlijke additionele belasting van het netwerk van PostNL 
door post van Netwerk VSP, kunnen mogelijk wel waarneembare additionele kosten 
ontstaan. Zoals in het voorgaande randnummer uiteengezet, is hier echter geen 
sprake van. De Raad hecht er aan op te merken dat, anders dan Sandd stelt, het 
beoordelingskader van de NMa er niet van uitgaat dat Netwerk VSP onder alle 
omstandigheden kosteloos van het netwerk van PostNL gebruik kan maken. Dat de 
Raad het in dit geval niet aannemelijk acht dat PostNL waarneembare incrementele 
kosten van de uitbestede diensten van Netwerk VSP ondervindt, is het gevolg van 
het zeer kleine uitbestede deel dat de diensten van Netwerk VSP uitmaken van de 
gehele poststroom van PostNL in combinatie met de aanwezigheid van de 
wettelijke universele dienstverplichting voor PostNL. 

                                                          
29 Zie prismanummer 6207/191, bijlage bij inventarislijst, CD 3, ‘Weekinformatie dekking.xls’. 
30 Idem.
31 Gedacht kan worden aan een periode van 5 jaar.
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 Gebruik onderzoeksbevoegdheden NMa bij roofprijzen 
53. Sandd stelt zich op het standpunt dat het op de weg van de NMa had gelegen om 

met behulp van haar onderzoeksbevoegdheden nader onderzoek te verrichten. 
Naar aanleiding van haar klacht over roofprijzen is ten onrechte maar één 
bedrijfsonderzoek gedaan bij Netwerk VSP, en dit bedrijfsbezoek was 
aangekondigd. Het ligt op de weg van de NMa om ook binnen PostNL een volledig 
kostenonderzoek te doen. Ook is volgens Sandd niet duidelijk of de Raad de door 
Sandd overgelegde financiële gegevens over Netwerk VSP ten aanzien van de 
bezorgkosten wel in zijn beoordeling heeft betrokken, nu daaruit volgens haar 
duidelijk blijkt dat Netwerk VSP roofprijzen hanteerde. 

54. Hetgeen op deze punten door Sandd in bezwaar wordt aangevoerd, maakt de 
beoordeling ten aanzien van de vraag of PostNL roofprijzen heeft gehanteerd niet 
anders.

55. De NMa heeft naar aanleiding van de klacht van Sandd en de door Sandd 
aangeleverde gegevens wel degelijk onderzoek gedaan naar de handelwijze van 
PostNL. De NMa heeft zich daarbij geenszins beperkt tot de gegevens van Sandd 
maar heeft breder onderzoek gedaan. De NMa heeft naar aanleiding van de klacht 
van Sandd meermalen informatie bij Netwerk VSP opgevraagd en een 
aangekondigd bedrijfsbezoek afgelegd. Op de in dat kader verzamelde financiële 
administratie is uitgebreid onderzoek verricht. Op basis van beschikbare gegevens, 
die alle door Netwerk VSP gemaakte kosten omvatten, heeft de Raad voor Netwerk 
VSP de LRAIC berekend.32 Op basis van de resultaten van deze berekening is de 
NMa tot de conclusie gekomen dat de gemiddelde prijs van Netwerk VSP boven 
haar LRAIC ligt.

56. Op grond van de resultaten van het onderzoek kon de Raad een goed en 
betrouwbaar oordeel geven over de handelwijze van PostNL en tot een beoordeling 
van de klacht van Sandd komen. Anders dan Sandd stelt, kan op basis van de door 
haar overhandigde gegevens noch op basis van de gegevens die de NMa in het 
kader van haar onderzoek heeft verzameld, worden geconcludeerd dat PostNL door 
Netwerk VSP roofprijzen hanteert.

57. Mede op basis van de uitgevoerde analyse van de beschikbare gegevens 
concludeert de Raad dat een verdergaand onderzoek naar de financiële gegevens 
van PostNL met eventuele inzet van verdergaande onderzoeksbevoegdheden niet 

                                                          
32 Voor een uiteenzetting van de verschillende stappen die bij deze berekening zijn gezet, zie dossierstuk 146 
(prismanummer 6207/365). 
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zal leiden tot een andere berekening van de kosten van PostNL. De Raad overweegt 
daarom dat de door Sandd aangeleverde gegevens noch de resultaten van het 
onderzoek dat de NMa heeft gedaan, aanleiding geven voor het inzetten van 
verdergaande onderzoeksbevoegdheden. De Raad kan Sandd derhalve niet volgen 
in haar betoog dat de NMa in haar onderzoek heeft nagelaten voldoende gebruik te 
maken van haar onderzoeksbevoegdheden.

58. De Raad overweegt over het betoog van Sandd nog het volgende. Een nader 
onderzoek zou zijn gericht op een verdere concretisering van de constatering dat 
PostNL geen (waarneembare) incrementele kosten ondervindt van de postale 
diensten van Netwerk VSP en een verdere onderbouwing van die constatering met 
gegevens.

59. In dat verband is van belang dat een groot deel van de kosten voor een dienst in de 
postsector bestaat uit de kosten van een netwerk voor collectie, sortering, 
distributie en bezorging. De kosten die zijn gemoeid met het netwerk van PostNL, 
zijn gemeenschappelijke kosten die worden gemaakt ten behoeve van de 
verschillende diensten die PostNL met gebruikmaking van dat netwerk levert.

60. Nadat de totale gemeenschappelijke kosten die zijn gemoeid met het netwerk van 
PostNL33 inzichtelijk zijn gemaakt, moeten deze worden toegerekend aan de 
afzonderlijke diensten die PostNL levert. Daarbij dient rekening te worden 
gehouden met de UPD die PostNL uitvoert en de daarmee gepaard gaande kosten, 
die in de tarieven voor de UPD worden betrokken. De toerekening noopt tot het 
maken van gedetailleerde keuzes in de wijze waarop kosten worden toegerekend 
aan de verschillende diensten, waaronder het vaststellen van objectieve criteria 
voor de toerekening van kosten in verband met investeringen die over zeer lange 
perioden worden afgeschreven en voor de vaststelling welke kosten acceptabel zijn 
voor het kunnen uitvoeren van de UPD. 

61. Voor het onderhavige geval zijn voor die toerekening geen ex ante regels gegeven. 
De ratio van regelgeving ten aanzien van het opleggen van ex ante verplichtingen 
met betrekking tot kostentoerekening ligt onder andere daarin dat de onder 
toezicht gestelde onderneming reeds bij de inrichting van zijn financiële 
boekhouding met dergelijke vereisten rekening kan houden. 

                                                          
33 Dat betreft de kosten die zijn gemoeid met het opzetten, in stand houden, onderhouden en/of uitbreiden van dat 
netwerk.
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62. PostNL is met andere woorden niet verplicht om haar boekhouding zodanig in te 
richten, dat inzichtelijk en transparant is welke kosten in verband met welke dienst 
worden gemaakt.34 Zonder wettelijke plicht en/of zonder dat daartoe vanuit een 
oogpunt van bedrijfsvoering noodzaak bestaat, is het niet aannemelijk dat de 
administratie van het concern PostNL zodanig is ingericht dat daaruit één op één 
kan worden afgeleid welke kosten feitelijk voor het uitvoeren van de door Netwerk 
VSP uitbestede diensten zijn gemaakt of welk deel van de kosten van PostNL aan 
deze diensten kan worden toegerekend. Een verdergaand onderzoek naar 
aanleiding van de klacht van Sandd zou derhalve nopen tot een zeer extensief 
onderzoek bij PostNL waarbij alle cijfers in de boekhouding van PostNL worden 
geanalyseerd en gecategoriseerd om te komen tot het juiste detailniveau om kosten 
voor zover alsdan mogelijk te kunnen herleiden en toerekenen.35

63. Sandd betoogt dat de NMa onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar mogelijke 
kruissubsidiëring tussen PostNL en Netwerk VSP. De Raad wijst in dit kader op het 
onderscheid tussen directe en indirecte kruissubsidiëring, zoals dat door OPTA wordt 
gemaakt in het eerder genoemde rapport ‘Concurrentie op de postmarkt’.36 OPTA 
definieert directe kruissubsidie als de situatie waarbij in het ene marktsegment een prijs 
boven kosten wordt gerekend, terwijl in een ander marktsegment een prijs onder kosten 
wordt gerekend. Indirecte kruissubsidie daarentegen ziet op het geval waarin een 
onderneming de kosten van een activiteit op het ene marktsegment geheel of gedeeltelijk 
toerekent aan haar activiteit op een ander marktsegment. Zoals in randnummer 19 en 
verder uiteengezet, heeft de NMa uitgebreid onderzoek gedaan naar het prijs- en 
kostenniveau van de diensten die onderwerp zijn van de klacht van Sandd en daarbij 
geconstateerd dat in de onderzoeksperiode de prijs boven de relevante kosten lag. Het 
toerekenen van kosten aan producten of diensten in verschillende marktsegmenten is 
een vorm van kruissubsidiëring die niet als zodanig onder de reikwijdte van artikel 24 
van de Mw valt.37

64. Anders dan Sandd in haar gronden lijkt te veronderstellen vormt het handhaven van 
artikel 24 Mw als zodanig geen instrument ter bevordering van de liberalisering van de 
postmarkt en het daadwerkelijke doen ontstaan van gelijkwaardige concurrentie op die 
markt. De NMa ontleent immers geen specifieke competenties aan de wetgeving waar 

                                                          
34 Artikel 25b Mw is op grond van artikel 25c Mw niet van toepassing. 
35 Zie hierover onder andere de “Uitvoeringstoets van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 
Autoriteit over een ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009”, verkrijgbaar op www.opta.nl.
36 Zie voetnoot 6.
37 Zie hierover ook de brief van 15 december 2009 aan de staatssecretaris van Economische Zaken (prismanummer 
6207/235).
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Sandd in dat kader naar heeft verwezen, die wel in een directe relatie staat tot 
liberalisering op de postmarkt. Daar waar Sandd in die zin stelt dat de NMa 
“onvoldoende de economische context in de beoordeling van de klacht heeft lagen 
meewegen”, kan dit daarom niet tot een andere beoordeling van de klacht leiden. 

65. Voor het overige heeft Sandd aangevoerd dat de NMa in haar besluit in het kader van 
haar beoordeling van de roofprijzenklacht een verkeerde analyse van de economische 
omstandigheden heeft gemaakt, [vertrouwelijk]. Hiertoe heeft Sandd ter hoorzitting aan 
de NMa actuele (financiële) gegevens overhandigd.38 [vertrouwelijk]. Zoals de Raad in 
het voorgaande heeft overwogen is uit zijn onderzoek niet gebleken dat PostNL via haar 
dochteronderneming NetwerkVSP roofprijzen heeft aangeboden. Hetgeen Sandd over de 
door de NMa uitgevoerde economische analyse heeft aangevoerd, maakt deze 
vaststelling niet anders. De Raad acht het derhalve niet doelmatig om naar aanleiding 
van de door Sandd aangedragen financiële informatie nader onderzoek te doen naar de 
economische omstandigheden op de postmarkt.

66. Met betrekking tot roofprijzen heeft Sandd ten slotte aangevoerd dat voor de vaststelling 
daarvan niet is vereist dat een onderneming doelbewust verlies lijdt en verwacht dat te 
kunnen terugverdienen (zogenaamde ‘recoupment’). In dit kader merkt de Raad op dat, 
anders dan dat Sandd met deze grond lijkt te stellen, de Raad de vraag of het gevaar al 
dan niet bestaat dat concurrenten als gevolg van de handelswijze van een (mogelijk) 
dominante onderneming de markt verlaten, niet aan zijn beoordeling in het Besluit ten 
grondslag heeft gelegd. 

 Conclusie over de gronden over roofprijzen 
67. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is het bezwaar van Sandd ten aanzien van 

de beoordeling van haar klacht over roofprijzen, ongegrond. 

7.3  Beoordeling van de gronden over koppelverkoop/bundeling 

68. Sandd stelt dat koppelverkoop en bundeling van verschillende postdiensten door 
PostNL veelvuldig plaatsvindt. Sandd heeft voorbeelden aangedragen die deze 
stelling naar haar mening ondersteunen. De NMa is volgens Sandd ten onrechte 
tot de conclusie gekomen dat er geen sprake van koppelverkoop en bundeling zou 
zijn. Voorts is Sandd ook ten aanzien van dit klachtonderdeel van mening dat de 
NMa onvoldoende van haar onderzoeksbevoegdheden gebruik heeft gemaakt; dit 
door zich uitsluitend te richten op de voorbeelden die Sandd in het kader van haar 
klacht heeft aangedragen. 

                                                          
38 Zie verslag besloten deel van hoorzitting op 8 april 2011 (prismanummer 6207/426).
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69. De Raad stelt voorop dat alle door Sandd genoemde voorbeelden door hem zijn 
onderzocht. Over een aantal voorbeelden concludeerde de NMa dat de 
gedragingen die daar aan de orde zijn, niet als voorbeelden van mogelijke 
bundeling of koppelverkoop gelden.39 De zeven voorbeelden die wel als mogelijke 
bundeling of koppelverkoop kunnen gelden, zijn door de NMa aan nader 
onderzoek onderworpen, waarbij onder andere gesprekken zijn gevoerd met de 
betreffende afnemers van postdiensten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in 
vijf van de zeven gevallen geen sprake was van bundeling of koppelverkoop.40

Slechts twee van deze zeven door Sandd genoemde voorbeelden konden na een 
eerste beoordeling mogelijk als bundeling worden aangemerkt.41 Dit betroffen de 
voorbeelden over [vertrouwelijk]42 en [vertrouwelijk]43.

70. In één van die twee gevallen bleek na onderzoek door de NMa dat niet de door 
PostNL geboden korting doorslaggevend was voor de desbetreffende afnemer, 
maar de door die afnemer gepercipieerde hogere kwaliteit van de door PostNL 
aangeboden dienst. Nu de keuze van de afnemer niet werd beïnvloed door de 
korting die door PostNL is aangeboden, was het niet aannemelijk dat het gedrag 
een concurrentieverstorend effect heeft gehad. Ten aanzien van het tweede geval 
wees het onderzoek uit dat de door PostNL aangeboden korting een potentieel 
concurrentieverstorend effect kon hebben gehad. In aanvulling hierop werd 
vastgesteld dat ook in dit geval de gepercipieerde kwaliteit van de aangeboden 
dienst voor de afnemers een rol speelde bij de keuze voor PostNL. Echter, nu de 
aan dit voorbeeld verbonden omzet laag was ([vertrouwelijk]), werd, daargelaten 
of er van de korting een concurrentieverstorend effect uit ging, vastgesteld dat dit 
potentiële effect hooguit zeer beperkt kan zijn geweest. Op basis van deze 
onderzoeksresultaten is de Raad in het Besluit tot de conclusie gekomen dat het 
niet doelmatig zou zijn om dit onderdeel van de klacht van Sandd nader te 
onderzoeken. De Raad heeft verder in zijn afweging betrokken dat Selekt Mail geen 
voorbeelden van mogelijke koppelverkoop en bundeling aan de NMa heeft 
verstrekt.

                                                          
39 Zie verder randnummer 63 van het Besluit.
40 Zie randnummers 65 tot en met 66. Anders dan dat Sandd tijdens de hoorzitting heeft gesteld betrof de casus 
aangaande het Rode Kruis niet een van de gevallen waarin geen (mogelijke) koppelverkoop of bundeling kon worden 
vastgesteld. Zie randnummer 65 van het Besluit en prismanummers [vertrouwelijk].
41 Zie randnummers 68 en 69 van het besluit.
42 Zie prismanummers [vertrouwelijk].
43 Zie prismanummers [vertrouwelijk].
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71. De Raad ziet in de door Sandd aangedragen argumenten in bezwaar geen reden 
om op zijn eerdere beoordeling terug te komen. Hierbij wijst de Raad erop dat 
koppelverkoop en/of bundeling pas als misbruik kan worden aangemerkt, wanneer 
deze gedragingen (potentiële) concurrenten op de postmarkt, of delen daarvan, 
effectief kunnen uitsluiten en afnemers worden benadeeld.44 Zelfs wanneer in het 
laatste genoemde onderzochte voorbeeld (zie randnummer 70) wel effectieve 
bundeling zou zijn vastgesteld, dan nog zou het concurrentieverstorende effect 
daarvan, gezien de beperkte omvang van de betrokken omzet, zeer beperkt zijn 
geweest, waardoor van enig potentieel uitdrijvend effect geen sprake kan zijn. 

72. De Raad overweegt voorts dat het, in de afwezigheid van door Sandd in bezwaar 
nader aangedragen voorbeelden, niet aannemelijk is dat nader onderzoek door de 
NMa tot een andere uitkomst van haar bevindingen zou leiden. Daarbij overweegt 
de Raad verder dat wanneer het door Sandd gestelde gedrag van PostNL zich 
daadwerkelijk met enige regelmaat in de markt heeft voorgedaan, deze gedragingen 
bij uitstek door Sandd opgemerkt konden worden. Indien PostNL zich misbruikelijk 
zou opstellen, dan zou dit immers logischerwijs met name plaatsvinden ten 
aanzien van ondernemers waarmee Sandd zelf ook contacten heeft in het kader van 
het mogelijk afnemen van (post)diensten. Nu uit de door Sandd aangedragen 
voorbeelden het bestaan van koppelverkoop en/of bundeling onvoldoende is 
gebleken, is het niet aannemelijk dat nader onderzoek door de NMa zou kunnen 
vaststellen dat dergelijke gedragingen zich meer dan incidenteel hebben 
voorgedaan.

73. Op basis van het bovenstaande is de Raad in het Besluit op goede gronden tot de 
conclusie gekomen dat het nader inzetten van mensen en middelen op grond van 
de resultaten uit het door de NMa uitgevoerde onderzoek gerechtvaardigd noch 
opportuun is. 

 Conclusie over de gronden over koppelverkoop of bundeling 
74. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is het bezwaar van Sandd ten aanzien van 

de beoordeling van haar klacht over koppelverkoop of bundeling, ongegrond. 

7.4  Beoordeling van de gronden over meerjarige exclusieve contracten 

75. Sandd betoogt dat de NMa onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar aanleiding 
van haar klacht over meerjarige exclusieve contracten. Tevens stelt zij dat de NMa 
hierbij onvoldoende van haar onderzoeksbevoegdheden gebruik heeft gemaakt. 

                                                          
44 Zie randnummer 37 van het Besluit, en tevens randnummer 33 van het onderhavige besluit. 
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Sandd stelt dat de NMa ten onrechte heeft geoordeeld dat geen sprake is van een 
inbreuk wegens het afsluiten van meerjarige exclusieve contracten, nu ook 
contracten met een duur zoals door de NMa geconstateerd tot 
mededingingsverstoringen kunnen leiden.

76. De NMa heeft in voorbereiding op het Besluit alle door Sandd aangedragen 
voorbeelden onderzocht en daarover nadere informatie ingewonnen. Hieruit bleek 
dat de contracten geen exclusiviteitsclausules bevatten, noch dat dit zich in andere 
gevallen zou voordoen. Voort is uit dit onderzoek niet gebleken dat de duur van de 
contracten ([vertrouwelijk]) tot uitdrijving van (potentiële) concurrenten kan 
leiden, en was de duur van de contracten bovendien economisch gerechtvaardigd. 
Anders dan Sandd meent, kunnen dergelijke looptijden in de gegeven context geen 
misbruik opleveren. Ook in dit geval ziet de Raad, mede gelet op hetgeen hij in 
randnummer 71 en 72 heeft overwogen, geen aanknopingspunten in de gronden 
van Sandd die het doen van nader onderzoek door de NMa kunnen rechtvaardigen. 

 Conclusie over de gronden over meerjarige exclusieve contracten 
77. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is het bezwaar van Sandd ten aanzien van 

de beoordeling van haar klacht over meerjarige exclusieve contracten, ongegrond. 

7.5 Beoordeling van de gronden over prijsdiscriminatie 

78. Ten aanzien van de klacht over prijsdiscriminatie betoogt Sandd dat de NMa ten 
onrechte heeft vastgesteld dat hier geen sprake van is. Sandd stelt daarbij dat 
achter de verschillende door PostNL aangeboden kortingen geen ‘economische 
rationale’ zit, maar dat deze er op gericht zijn (potentiële) klanten bij Sandd weg te 
houden. De kortingen zouden niet gestaffeld of gestandaardiseerd zijn op basis van 
volume, wat een indicatie is dat sprake is van misbruik. Subsidiair stelt Sandd dat 
ook gestandaardiseerde kortingen een marktafschermend effect kunnen hebben, 
zodat sprake is van misbruik. Voorts heeft Sandd in bezwaar een additioneel 
voorbeeld aangedragen waaruit zou blijken dat PostNL prijsdiscriminatie toepast. 

79. Bij de beoordeling van dit klachtonderdeel stelt de Raad voorop dat, zoals hij heeft 
overwogen in het Besluit, prijsdiscriminatie in strijd met artikel 24 Mw kan worden 
geacht wanneer een dominante onderneming door middel van selectieve 
prijsonderbiedingen (potentiële) concurrenten van de markt uitsluit of wanneer, 
door het toepassen van ongelijke voorwaarden, de belangen van afnemers op 
onderliggende markten worden geschaad.45 Voor het onderzoek van dit 

                                                          
45 Zie randnummer 79 van het Besluit.  
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klachtonderdeel heeft de NMa in voorbereiding op het Besluit een (op basis van 
volume) gewogen gemiddelde berekend van de prijzen van alle met voldoende 
gegevens omklede voorbeelden die door Sandd waren aangedragen. Deze 
gemiddelde prijs is vergeleken met de prijzen die de NMa had berekend in het 
kader van het roofprijzen-onderzoek. Uit deze berekening volgt dat de gewogen 
gemiddelde prijs van deze selectie van postdiensten van Netwerk VSP niet 
signficant afwijkt van de gemiddelde prijs over alle postdiensten van Netwerk VSP 
zoals berekend in het kader van roofprijzen.

80. In aanvulling op het Besluit stelt de Raad vast dat de NMa ter voorbereiding van 
het Besluit tevens heeft beoordeeld of de prijzen uit de door Sandd aangedragen en 
met voldoende gegevens omklede voorbeelden significant afweken van de prijzen 
die aan andere vergelijkbare klanten werden aangeboden. Evenals in de roofprijzen-
klacht, betroffen de voorbeelden van Sandd diensten die door Netwerk VSP werden 
aangeboden. Uit het onderzoek van de NMa bleek dat bij de bepaling van de prijs 
voor het bezorgen van post, Netwerk VSP gebruik maakt van een zogenaamd 
‘tariefcalculatiemodel’. Afhankelijk van [vertrouwelijk] wordt met behulp van dit 
tariefcalculatiemodel een prijs berekend. De NMa heeft de prijzen van de door 
Sandd aangedragen en met voldoende gegevens omklede voorbeelden vergeleken 
met de prijzen zoals deze op basis van het tariefcalculatiemodel kunnen worden 
berekend. Uit dit onderzoek bleken geen significante verschillen tussen de prijzen 
van de door Sandd aangeleverde voorbeelden en de prijzen zoals die door de NMa 
berekend zijn met behulp van het tariefcalculatiemodel. 

81. De Raad stelt vast dat, anders dan Sandd stelt, uit de door Sandd aangedragen 
voorbeelden niet blijkt dat NetwerkVSP selectief prijzen onderbiedt, noch dat de 
door de NMa geconstateerde gedragingen van PostNL tot concurrentie 
verstorende uitdrijving leiden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van 
de NMa ziet de Raad, mede gelet op hetgeen hij hierboven onder randnummers 71 
en 72 heeft overwogen, geen aanknopingspunten voor het doen van nader 
onderzoek.

82. Het door Sandd in bezwaar aangedragen nieuwe voorbeeld uit begin 2011 van 
mogelijke prijsdiscriminatie maakt deze conclusie niet anders. Daartoe overweegt 
de Raad allereerst dat de prijs uit dit voorbeeld niet ligt buiten het bereik van 
prijzen die de NMa in het kader van het hierboven uiteengezette onderzoek heeft 
vastgesteld. Gelijk aan hetgeen de Raad onder randnummer 72 heeft overwogen is 
het niet aannemelijk dat, zelfs wanneer de door Sandd nieuw aangedragen prijs 
significant zou afwijken van prijzen voor vergelijkbare opdrachten, dergelijke 
gedragingen zich meer dat incidenteel hebben voorgedaan. De Raad ziet derhalve 
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geen aanleiding om op basis van dit enkele nieuwe door Sandd aangedragen 
voorbeeld een nader onderzoek naar dit klachtonderdeel te starten. 

 Conclusie over de gronden over prijsdiscriminatie 
83. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is het bezwaar van Sandd ten aanzien van 

de beoordeling van haar klacht over prijsdiscriminatie, ongegrond. 

7.6  Beoordeling van de gronden over artikel 6 van de Mw 

84. Sandd betoogt dat de NMa onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de 
vermeende kartelafspraken tussen PostNL en mailinghuizen. 

85. Zoals in randnummer 21 vermeld, heeft de Raad in de stelling van Sandd over een 
mogelijk mededingingsbeperkende samenwerking tussen PostNL en verschillende 
mailinghuizen, aanleiding gezien om een gesprek te voeren met het mailinghuis 
dat in dat kader door Sandd is genoemd.46 In de klacht van Sandd, haar 
onderbouwing noch het gevoerde gesprek, heeft de NMa enig aanknopingspunt 
kunnen vinden voor de juistheid van deze stelling van Sandd. De Raad ziet derhalve 
geen aanleiding om nader onderzoek naar dit gedeelte van de klacht te doen. De 
Raad constateert dat in het Besluit op dit onderdeel van de klacht uitsluitend in het 
kader van exclusieve en/of meerjarige contracten is besloten. De Raad vult de 
motivering van het Besluit derhalve in bovengenoemde zin aan. De Raad ziet in het 
bezwaar van Sandd ook in heroverweging evenwel geen aanleiding om op de 
inhoudelijke conclusie terug te komen. 

 Conclusie over de gronden over artikel 6 van de Mw 
86. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is het bezwaar van Sandd ten aanzien van 

de beoordeling van haar klacht over artikel 6 van de Mw, ongegrond. 

VIII.   Conclusie 

87. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, ziet de Raad geen aanleiding voor 
het oordeel dat de gedragingen van Netwerk VSP en PostNL, afzonderlijk of in 
onderlinge samenhang bezien, kunnen worden aangemerkt als een overtreding van 
artikel 6 of 24 van de Mw. Het bezwaar van Sandd is derhalve ongegrond.

                                                          
46 Zie prismanummer 6207/1, randnummer 3.23 en prismanummers [vertrouwelijk].
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88. Ten overvloede overweegt de Raad nog het volgende. Zoals in randnummer 11 is 
uiteengezet, biedt Netwerk VSP inmiddels geen postale diensten meer aan. De 
situatie zoals die bestond ten tijde van de klacht van Sandd, is daarmee gewijzigd. 
Deze wijziging ondersteunt de beslissing van de Raad om in het kader van de 
onderhavige klacht niet tot nader onderzoek over te gaan. Een eventueel 
handhavend optreden dat uit een dergelijk onderzoek had kunnen volgen, zou 
immers gezien het verdwijnen van Netwerk VSP van de markt en de specifieke 
situatie op de postmarkt niet of slechts in zeer beperkte mate kunnen hebben 
bijgedragen aan de doelstellingen van generale en specifieke preventie. 
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IX.  Besluit 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

I. verklaart het bezwaar van Sandd ongegrond,
II. laat het besluit van 15 december 2009 in stand, onder aanvulling van de 

motivering. 

Den Haag, datum: 21 mei 2012 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze,

Wg.
Henk Don 
Lid van de Raad van Bestuur 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam,
Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een natuurlijk persoon kan ook digitaal beroep 
instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.


