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1. Inleiding 
 

Op 29 juni 2012 ontving het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 

(hierna: het college) van Koninklijke PostNL BV (hierna PostNL) een aanvraag voor vergoeding van 

netto kosten van de uitvoering van de universele postdienst over het jaar 2011 (kenmerk 

12/PA/U/0380; hierna: de aanvraag).  

 

De aanvraag is gebaseerd op het bepaalde in artikel 30 van de Postwet 2009 (hierna: de Postwet). 

Daarin wordt onder andere bepaald dat het college beoordeelt in hoeverre het bestaan en de hoogte 

van de netto kosten voldoende is aangetoond. Indien en voor zover dat laatste het geval is, worden 

de netto kosten omgeslagen over alle postvervoerbedrijven in Nederland naar rato van hun relevante 

netto omzet, met uitzondering van bij ministeriële regeling aangewezen postvervoerbedrijven. 

 

Gezien de mogelijk ingrijpende financiële gevolgen voor de betrokken postvervoerders acht het 

college het van belang deze te consulteren over de wijze waarop hij de aanvraag van PostNL en het 

toepasselijke regelgevend kader interpreteert en welke beginselen hij bij de beoordeling zal hanteren. 

 

In het vervolg van dit consultatiedocument treft u een aantal thema’s aan die het college van belang 

acht en waar hij graag uw zienswijze op verneemt. Wij verzoeken u te reageren op de punten die u 

van belang acht. Ook als u van oordeel bent dat wezenlijke aandachtspunten ontbreken, vragen wij u 

deze te melden en zo mogelijk uw standpunten dienaangaande toe te lichten.  

 

Het consultatiedocument is naar de volgende thema’s ingedeeld: 

 

2. Juridisch kader 

3. Definitie netto kosten 

4. Rendement 

5. Opbrengsten en volumes van de universele postdienst 

6. Principes van kostentoerekening 

7. Overige op geld waardeerbare voordelen 

2. Juridisch kader 
 

Volgens artikel 30, eerste lid, van de Postwet dient de verlener van de universele postdienst uiterlijk 

drie maanden voor de afloop van een kalenderjaar aan het college te melden dat zij in het volgende 

kalenderjaar netto kosten verwacht voor de uitvoering van de universele postdienst. Wat in dit 

verband onder netto kosten moet worden verstaan, is geregeld in het tweede lid van artikel 30. 

Uitgangspunt zijn daarbij de kosten die de universele postdienstverlener maakt in verband met de 

uitvoering van de universele postdienst waartegenover door toepassing van de regels, bedoeld in 

artikel 25 van de Postwet, geen vergoeding staat. Andere op geld waardeerbare voordelen die 

verband houden met de uitvoering van de universele postdienst, waaronder begrepen immateriële 

voordelen, moeten daarop in mindering worden gebracht.  
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Met de Postwet heeft de wetgever mede beoogd de Europese Postrichtlijn te implementeren.
1
 Die 

Richtlijn bevat in artikel 7 eveneens een regeling omtrent een eventuele compensatie van netto 

kosten. Deze regeling gaat, anders dan de Postwet, uit van een systematiek waarbij de netto kosten 

worden berekend als het verschil tussen de kosten van een postvervoerder die zich aan universele 

dienstverplichtingen moet houden en de kosten van een postvervoerder die daar niet aan is 

gehouden.  PostNL heeft zich bij de berekening van de netto kosten in haar aanvraag van 29 juni 

2012 gebaseerd op deze in de Richtlijn neergelegde systematiek. 

 

De in de Richtlijn neergelegde regeling beoogt naar het oordeel van het college vooral de kaders te 

stellen waarbinnen de lidstaten postvervoerders die de universele dienst uitvoeren kunnen 

compenseren voor daarbij door hen gemaakte netto kosten. Dat de Richtlijn aan de lidstaten in dat 

verband een zekere vrijheid laat om de netto kosten te bepalen, blijkt onder meer uit het feit dat de 

Europese regelgever de methodes om netto kosten te berekenen in richtsnoeren heeft neergelegd en 

niet in tot de lidstaten gerichte voorschriften.  

 

Het college gaat er daarom voorshands vanuit dat de aanvraag van PostNL primair dient te worden 

beoordeeld aan de hand van het door de Postwet in artikel 30 gestelde kader, waarbij de wetgever 

het oog heeft gehad op een situatie waarin de kosten van de universele dienstverlening de 

opbrengsten ervan overtreffen.
2 
 Naar de voorlopige mening van het college valt deze door de 

wetgever gekozen benadering zonder meer binnen de door de Richtlijn gestelde kaders. Om deze 

reden heeft het college dan ook aan PostNL gevraagd om een herziene aanvraag te doen, uitgaande 

van het door de Postwet gestelde kader.  

3. Definitie netto kosten 
 

Artikel 30, tweede lid, van de Postwet luidt als volgt: 

 

"De nettokosten zijn de kosten die een verlener van de universele postdienst voor de aan 

hem opgedragen universele postdiensten maakt waartegenover door toepassing van de 

regels, bedoeld in artikel 25, geen vergoeding staat, verminderd met andere op geld 

waardeerbare voordelen die verband houden met de verlening van de universele postdienst, 

waaronder begrepen immateriële voordelen."  

 

De bepaling van de netto kosten bestaat dus uit drie stappen, te weten: 

  

1. vaststellen van de kosten van de universele postdienst; 

2. te verminderen met de inkomsten uit omzet van de diensten binnen de universele postdienst; 

3. te verminderen met de overige op geld waardeerbare voordelen. 

 

                                                           
1
 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap 

en de verbetering van de kwaliteit van de dienst, PbEG 1998, L 15/14, zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 

2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG 

wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap, PbEG 2008, L 

52/3, hierna ook wel: de Postrichtlijn of de Richtlijn. 
2
 Zie blz. 16 en 44 van de memorie van toelichting van de Postwet.  
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Ad 1 

In de Postwet is niet nader voorgeschreven hoe de kosten van de universele postdienst moeten 

worden vastgesteld. Het college gaat er vooralsnog van uit dat de wetgever heeft bedoeld aan te 

sluiten bij het begrip ‘daadwerkelijke kosten’ dat ook in het kader van de tariefvaststelling en de 

financiële rapportage wordt gehanteerd.  In de paragrafen 4 en 6 zal dit onderwerp nader worden 

uitgewerkt.  

 

Ad 2 

Omdat alle tarieven voor diensten binnen de universele postdienst gereguleerd zijn als bedoeld in 

artikel 25 van de Postwet, vat het college de verwijzing naar dit artikel op als een aanwijzing om alle 

opbrengsten van de universele postdienst mee te nemen in de berekening van de netto kosten. In 

paragraaf 5 zal dit onderwerp nader aan de orde komen.  

 

Ad 3 

De overige op geld waardeerbare voordelen omvatten een breed spectrum van bijkomende 

voordelen.  In paragraaf 7 zal dit onderwerp nader worden uitgewerkt.  

 

Vergoeding 

Indien er, op grond van bovenstaande definitie, sprake is van netto kosten, kan de aanbieder van de 

universele postdienst op grond van artikel 30, derde lid, van de Postwet een vergoeding vragen voor 

in het voorafgaande jaar gemaakte netto kosten. Een vergoeding wordt slechts toegekend voor zover 

naar het oordeel van het college het bestaan en de hoogte van de netto kosten voldoende is 

aangetoond (artikel 30, vierde lid, van de Postwet). 

 

Op deze manier wordt voorkomen dat de universele postdienstverlener per saldo verlies maakt op de 

universele postdienst, als gevolg van aanzienlijk hogere (toerekenbare) kosten of een lager 

afzetvolume, dan waarmee gerekend is bij de bepaling van de (in beginsel op de kosten en volumes 

uit het verleden gebaseerde) tarieven van de universele postdienst.  

 

Het stelsel van financiering van de universele postdienst beoogt naar het voorlopige oordeel van het 

college niet te garanderen dat PostNL op die dienstverlening een vaste winstmarge kan behalen. In 

paragraaf 4 zal hier nader op ingegaan worden. 

 

Het college stelt voorts vast dat het aan PostNL is om het bestaan en de hoogte van de netto kosten 

op een voor het college voldoende wijze aan te tonen. Daarbij zal PostNL ook alle op geld 

waardeerbare materiële en immateriële voordelen van de universele postdienst moeten meenemen. 

4. Rendement 
 

In haar aanvraag neemt PostNL bij de kosten van de universele postdienst een aanzienlijk bedrag op 

voor het verschil tussen het ‘redelijk rendement’ zoals bepaald in artikel 14 van de Postregeling 2009
3
 

en het over 2011 gerealiseerde rendement.  Het college is voornemens PostNL hierin niet te volgen. 

 

                                                           
3
 11,11% van de kosten ofwel 10% van de geprognosticeerde omzet. 
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Zoals in de vorige paragraaf reeds besproken verstaat artikel 30, tweede lid van de Postwet onder 

netto kosten het volgende: 

 

"De nettokosten zijn de kosten die een verlener van de universele postdienst voor de aan 

hem opgedragen universele postdiensten maakt waartegenover door toepassing van de 

regels, bedoeld in artikel 25, geen vergoeding staat, verminderd met andere op geld 

waardeerbare voordelen die verband houden met de verlening van de universele postdienst, 

waaronder begrepen immateriële voordelen."  

 

De basis van de netto kosten wordt dus gevormd door de kosten van de universele postdienst.  

Naast operationele kosten en afschrijvingen, verstaat het college hieronder de kosten van het 

vermogen dat is ingezet voor de productie van de universele postdienst. Het college verstaat 

daaronder rentekosten en kosten van eigen vermogen.  Wat echter naar het oordeel van het 

college niet onder kosten kan worden verstaan is rendement in de zin van overwinst. Onder 

overwinst verstaat het college hier een winst die hoger is dan nodig om de verschaffers van 

eigen vermogen een redelijke vergoeding te geven en daarmee de continuïteit van de 

universele postdienst te garanderen. 

 

Het college is derhalve vooralsnog van oordeel dat in de kosten van de universele postdienst en 

daarmee dus ook in de berekening van de netto kosten een redelijke vergoeding van kosten van het 

volledige voor de uitvoering van de universele postdienst ter beschikking gestelde totale vermogen 

kan worden meegenomen. Het toegerekende rendement op het geïnvesteerd vermogen dient daarbij 

naar het oordeel van het college juist voldoende te zijn om de continuïteit van de universele 

postdienst te waarborgen. 

 

Het redelijkerwijs aan de productie van de universele postdienst toe te rekenen gedeelte van de 

waarde van de activa, de zogenaamde ‘asset base’, vormt daarbij de basis voor de bepaling van de 

vermogenskosten. Om deze asset base te financieren is vermogen nodig, waarvoor kosten gemaakt 

worden.  

 

Het college is voornemens in dit kader aansluiting te zoeken bij de benadering die in de nationale en 

internationale reguleringspraktijk veelvuldig gebruikt wordt, te weten de benadering van de ‘weighted 

average cost of capital’ (WACC). Deze methode behelst het bepalen van een gewogen gemiddelde 

vermogenskostenvoet op basis van het Capital Asset Pricing Model.  De aan de universele postdienst 

toe te rekenen WACC wordt daarbij marktconform vastgesteld (dat wil zeggen: gebaseerd op het 

risicoprofiel van de universele postdienst-activiteiten). 

 

Wellicht ten overvloede merkt het college op dat hij het van groot belang acht te onderzoeken of en in 

hoeverre er bij de kosten van de universele postdienst, zoals ze door PostNL bij de aanvraag zijn 

ingediend, wellicht al vermogenskosten zijn meegenomen. Te denken valt aan ingecalculeerde 

vermogenskosten die opgenomen zijn in de verrekentarieven die PostNL BV vergoedt aan de 

zusterbedrijven die toeleverancier zijn voor de productie van de universele postdienst. Dit om 

eventuele dubbeltellingen van vermogenskosten te voorkomen. 
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5. De opbrengsten en volumes van de universele postdienst 
 

Los van de vraag of dit nu wel of niet expliciet is neergelegd in de wettelijke bepalingen, is het college 

van oordeel dat de universele dienstverlener alles in het werk dient te stellen om eventuele netto 

kosten van de universele postdienst zo beperkt mogelijk te houden. Met andere woorden: PostNL 

dient, binnen de wettelijke grenzen, haar omzet te optimaliseren en haar kosten zo laag mogelijk te 

houden. 

 

Een mogelijke interpretatie van de verwijzing in artikel 30, tweede lid, naar artikel 25 van de Postwet 

zou kunnen zijn dat de wetgever bedoeld heeft niet de daadwerkelijk gehanteerde tarieven, maar de 

binnen de price cap maximaal toegestane tarieven als uitgangspunt te nemen. Een mogelijke 

motivering hiervoor zou kunnen zijn dat de universele dienstverlener die verwacht netto kosten te 

gaan maken op de universele postdienst, in ieder geval al datgene moet doen om deze zo veel als in 

zijn macht ligt te beperken. Met andere woorden: als PostNL voor het jaar 2011 de maximale 

tariefruimte had benut, zouden haar opbrengsten uit de universele postdienst hoger zijn geweest en 

de netto kosten derhalve lager. 

 

Het college is vooralsnog geen aanhanger van deze interpretatie. Enerzijds zouden extra 

prijsverhogingen, ten gevolge van de prijselasticiteit van de vraag, tot een dermate grote vraaguitval 

hebben kunnen leiden dat uiteindelijk het resultaat uit de universele postdienst lager zou zijn 

geworden. Het college acht het ook niet onmogelijk dat lagere tarieven dan de daadwerkelijk in 2011 

gehanteerde tarieven uiteindelijk tot een hogere omzet voor de universele postdienst zouden hebben 

geleid. Anderzijds stelt PostNL in haar aanvraag echter dat ze door de tariefregulering juist beperkt is 

in haar wens om de tarieven verder te verhogen en dat haar omzet hoger zou zijn geweest als ze niet 

beperkt was door de tariefregulering. 

 

Het college is derhalve van oordeel dat PostNL dient aan te tonen, of in ieder geval aannemelijk te 

maken dat de aan de universele postdienst toegerekende kosten noodzakelijk waren (zie ook 

paragraaf 6), maar ook dat de tarieven die zij in 2011 heeft gehanteerd, binnen de wettelijke kaders, 

optimaal waren in termen van het resultaat uit de universele postdienst. 

6. Principes ten aanzien van kostentoerekening 
 

Zoals reeds benoemd in paragraaf 3, bevatten de Postwet en de Postregeling  geen nadere 

voorschriften voor de toerekening van kosten aan de universele postdienst in het kader van de 

vaststelling van de netto kosten. 

 

In artikel 30, vijfde lid, van de Postwet is sprake van een mogelijke ministeriële regeling met nadere 

voorschriften voor de bepaling van de netto kosten. Tot op heden is een dergelijke ministeriële 

regeling niet tot stand gekomen.  

 

De kostenbegrippen die de Postwet en de Postregeling 2009 hanteren in het kader van enerzijds de 

financiële rapportage over de universele postdienst en anderzijds de vierjaarlijkse vaststelling van de 

kostengeoriënteerde starttarieven, vormen dus een logisch uitgangspunt voor het college bij de 

beoordeling van de netto kosten.  
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Mede op grond hiervan is het college voornemens de volgende principes en criteria te hanteren: 

 

1. De toerekening van kosten aan de universele postdienst en de overige diensten dient 

gebaseerd te zijn op algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes. 

Onder de algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes zijn in ieder geval begrepen: 

Integraliteit: alle toerekenbare kosten dienen te worden verdeeld over de producten 

waarvoor zij gemaakt worden (i.c. universele postdienst en niet-universele postdienst); 

Causaliteit: de kosten worden toegerekend aan producten die deze kosten veroorzaken; 

Proportionaliteit: kosten worden verdeeld naar rato van het gebruik (op basis van 

verdeelsleutels). 

2. De aan de universele postdienst toegerekende kosten dienen “daadwerkelijk” te zijn. De 

term “daadwerkelijke kosten” impliceert naar het oordeel van het college dat in beginsel 

uitgegaan dient te worden van werkelijke kosten, en niet van kosten die op een fictieve wijze 

worden vastgesteld. 

3. Efficiëntie en onvermijdbaarheid. Weliswaar dienen de netto kosten gebaseerd te zijn op 

de werkelijke kosten, maar dit betekent naar het oordeel van het college niet dat PostNL 

ongeclausuleerd haar kosten mag toerekenen. Gezien de mogelijk ingrijpende gevolgen van 

een vergoeding voor netto kosten voor de marktpartijen die aan die vergoeding moeten 

bijdragen, is het college van oordeel dat de netto kosten dienen te worden gebaseerd op een 

efficiënte werkwijze bij de productie van de universele postdienst.  

 

Dit houdt onder andere in dat het college nader onderzoek zal gaan doen naar de kosten en 

baten van de reorganisaties die Post NL sinds enkele jaren doorvoert. Ook zal het college 

onderzoeken in hoeverre de schaalvoordelen en breedtevoordelen ten gevolge van de 

universele postdienst op de juiste wijze zijn toegerekend aan de universele postdienst. 

 

De wettelijke eisen ten aanzien van de geografische spreiding van brievenbussen en 

postagentschappen leiden volgens PostNL tot hogere kosten dan nodig. Indien deze eisen 

niet zouden gelden zou PostNL, blijkens haar aanvraag, de brievenbussen en 

postagentschappen anders spreiden (meer op plekken waar veel mensen komen zoals 

winkelcentra en stations), waardoor er minder agentschappen en brievenbussen nodig 

zouden zijn. Deze ‘meerkosten ten gevolge van de wettelijke eisen’ brengt PostNL als 

onderdeel van de ‘overservice’ kosten rechtstreeks ten laste van de universele postdienst. 

Echter, PostNL heeft op dit moment meer agentschappen en brievenbussen dan volgens de 

wettelijke eisen strikt nodig zijn. Het college is voornemens te onderzoeken in hoeverre deze 

‘meerkosten bovenop de wettelijke eisen’ vermijdbaar waren. 

4. Matching principe: de kosten dienen te worden toegerekend aan de periode waarop zij 

betrekking hebben.  

 

Dit houdt onder andere in dat het college zal onderzoeken in hoeverre de eenmalige kosten 

van reorganisaties en bijvoorbeeld de wijziging van de huisstijl en de baten daarvan op de 

juiste wijze zijn ‘gematcht’, met andere woorden, of de kosten op de juiste manier zijn 

toegerekend aan de jaren waarin ook de baten vallen. Iets dergelijks geldt voor de extra 
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stortingen door PostNL aan Stichting Pensioenfonds PostNL. Dit betreft stortingen buiten de 

reguliere premiebetalingen om, die bedoeld zijn om dekkingstekorten aan te vullen.  Deze 

stortingen worden gedaan omdat betaalde premies in voorafgaande jaren onvoldoende 

bleken te zijn.  In het algemeen geldt dat premiebetalingen en bijstortingen betrekking hebben 

op de volledige looptijd van een pensioencontract en niet uitsluitend op het jaar waarin deze 

betalingen plaatsvinden. 

 

5. Interne verrekeningen. Uit de kostenuitsplitsing van de universele postdienst van PostNL 

blijkt dat slechts een klein deel van de kosten van de universele postdienst bestaat uit eigen 

kosten van PostNL BV. De rest bestaat – naast niet verrekenbare BTW en eindkosten - uit 

doorbelastingen vanuit andere onderdelen van de holding. 

 

Om een aantal redenen voldoen deze interne verrekeningen mogelijk niet aan het 

uitgangspunt van daadwerkelijke kosten: 

 

A. Interne verrekeningen hebben een administratief karakter en leiden in de regel tot interne 

resultaten
4
 die ertoe leiden dat de verrekentarieven afwijken van de daadwerkelijke kosten.  

 

B. Voor die gevallen waarin er sprake is van een markt, hanteert PostNL de geldende 

markttarieven in plaats van kostengebaseerde verrekentarieven als interne verrekentarieven. 

Deze markttarieven zullen vaak afwijken van de daadwerkelijke kosten, maar vormen wel 

inkoopkosten voor PostNL BV. 

 

Het college is van oordeel dat het hanteren van marktprijzen als intern verrekentarief slechts 

acceptabel is als de marktprijzen niet hoger zijn dan de daadwerkelijke onderliggende kosten. 

Immers, indien het verrekentarief hoger is dan de onderliggende kosten, ontstaat er bij de 

toeleverende zusteronderneming van PostNL BV een positief resultaat. Indien PostNL BV 

uitsluitend op een vrije markt zou opereren, zou dat geen probleem zijn, maar nu PostNL op 

een gereguleerde markt opereert en een vergoeding voor netto kosten vraagt, acht het 

college dit onacceptabel. Dit zou er immers op neerkomen dat dit positieve resultaat deels 

wordt gefinancierd door de concurrenten van PostNL. 

 

C. Het college zal tevens onderzoeken in hoeverre in de interne verrekentarieven 

vermogenskosten zijn opgenomen. Dit zou immers tot een dubbeltelling van 

vermogenskosten kunnen leiden (zie ook paragraaf 4). 

 

D. PostNL geeft in de aanvraag aan dat de tarieven van de toeleverende bedrijven in 

bepaalde gevallen gebaseerd zijn op prognoses van kosten en afzetten in de komende jaren. 

Het college is voornemens nader te onderzoeken hoe deze werkwijze doorwerkt in de interne 

verrekentarieven en hoe deze werkwijze zich verhoudt tot de interne verrekening op basis 

van marktprijzen, die in bepaalde gevallen ook wordt toegepast. Het college zal daarbij de 

nadruk leggen op een juiste matching van de kosten. In geen geval mag de gevolgde 

werkwijze ertoe leiden dat in een nettokostenvergoeding over het jaar 2011 verwachte 

verliezen in toekomstige jaren worden gecompenseerd. 

                                                           
4
 Te denken valt aan efficiency- prijs- en bezettingsresultaten. 
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7. Overige op geld waardeerbare voordelen 
 

Ten aanzien van het onderzoek naar de ‘overige op geld waardeerbare voordelen van de universele 

postdienst’, die ook al in paragraaf 3 aan de orde kwamen, is het college voornemens advies van een 

externe deskundige in te winnen. In het kader van onderhavige consultatie acht het college 

hieromtrent drie onderwerpen relevant voor het externe onderzoek: 

 

I. Voorbeelden van overige voordelen van de universele postdienst 

 

Schaal- en breedtevoordelen; doordat PostNL de universele postdienst levert, kan ze de diensten 

buiten de universele postdienst tegen lagere kosten aanbieden. 

Vraagcomplementariteit: het aanbieden van de universele postdienst kan er ook toe leiden dat 

PostNL diensten buiten de universele postdienst gemakkelijker kan verkopen. Ook doordat Post NL 

een uitgebreid netwerk heeft van postvestigingen, kan ze de niet-universele postdiensten 

gemakkelijker aan de man brengen.  

Advertentie-effect: doordat de naam en het beeldmerk van PostNL alomtegenwoordig zijn in het 

Nederlandse straatbeeld, via agentschappen, brievenbussen en postauto’s, is de naamsbekendheid 

van PostNL bijzonder groot, hetgeen het verkopen van diensten buiten de universele postdienst 

vergemakkelijkt. Dit vertegenwoordigt mogelijk een aanzienlijke waarde. 

Voordeel door ‘prepaid’ postzegels. Doordat postzegels vaak ruimschoots vóór het moment 

waarop het postvervoer plaatsvindt worden verkocht, heeft PostNL een rentevoordeel. Ook wordt een 

bepaald percentage van de postzegels nooit gebruikt doordat ze verzameld worden of zoekraken, 

zodat er nooit enige dienstverlening tegenover staat. 

 

II. Vergelijkingsscenario 

 

Bij het kwantificeren van de overige voordelen van de universele postdienst kan de vraag van belang 

zijn met welke situatie wordt vergeleken. Daarbij zijn twee scenario’s denkbaar: de universele 

postdienst vervalt volledig of een of meer andere aanbieders verlenen de universele postdienst.  

 

Het college is voornemens om de situatie dat er in plaats van PostNL een (of meer) andere 

postvervoerder als universele dienstverlener optreedt (optreden) als vergelijkingsscenario te 

hanteren. 

 

III. Statische of dynamische analyse? 

 

Bij het kwantificeren van de overige voordelen van de universele postdienst is ook van belang in 

hoeverre er rekening wordt gehouden met de effecten van (het wegvallen van) de universele 

postdienst op de verhoudingen op de postmarkt en op de postmarkt als geheel.  

 

Het college is voornemens in de beoordeling van het verzoek van PostNL in de analyse zo veel 

mogelijk de dynamische effecten mee te nemen. 


