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Geachte heer Bleker, 

 

Bij brief van 15 mei 2012 heeft u het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: het college) verzocht een uitvoeringstoets als bedoeld in artikel 5 van het 

Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit uit te voeren ten aanzien van 

een conceptvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009. Deze uitvoeringstoets doet het college u hierbij 

toekomen. 

 

Doel van het wetsvoorstel is om het toezichtinstrumentarium uit te breiden, zodat beter ingespeeld kan 

worden op de veranderende marktomstandigheden. De voorgestelde aanpassingen zijn gericht op het 

vooraf kunnen remediëren van potentiële mededingingsproblemen in het geval een marktpartij 

beschikt over aanmerkelijke marktmacht. Deze voorstellen zijn mede tot stand gekomen naar 

aanleiding van het door het college uitgevoerde onderzoek ‘Concurrentie op de postmarkt’.
1
 

 

 

Toepassing instrumentarium 

Het college constateert dat hij op basis van deze wetswijziging de bevoegdheid krijgt om aan een partij 

met aanmerkelijke marktmacht verplichtingen op te leggen die zien op toegang, transparantie, 

gescheiden boekhouding, ontbundeling, non-discriminatie, redelijke kwaliteit en kostenoriëntatie. 

Daarmee zal het college verschillende potentiële mededingingsproblemen kunnen adresseren. Het 

gaat daarbij om risico’s op roofprijzen, prijsdiscriminatie, koppelverkoop, contractuele voorwaarden om 

de overstapkosten te verhogen, maar ook om het remediëren van buitensporig hoge prijzen en 

levering van te lage kwaliteit. 
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Het college wijst er in dit verband op dat de wetgever hem bij de toepassing van dit instrumentarium 

een grote mate van beoordelingsruimte toekent. Op basis van een marktanalyse zal het college op af 

te bakenen markten moeten vaststellen of sprake is van een aanmerkelijke marktmacht, waarna in 

voorkomende gevallen de met die marktmacht samenhangende potentiële mededingingsproblemen 

geremedieerd worden met daartoe passende verplichtingen. Uitgangspunt daarbij is dat deze 

verplichtingen proportioneel moeten zijn, wat wil zeggen dat zij in verhouding moeten staan tot de te 

remediëren problemen. Naar het oordeel van het college borgt dit proportionaliteitsvereiste dat de 

minst ingrijpende, geschikte maatregelen zullen worden opgelegd, waarmee de bescherming tegen te 

ver gaande regulering is geborgd. 

 

In het concept van de memorie van toelichting wordt expliciet vermeld dat verplichtingen die strekken 

tot de directe bescherming van eindgebruikers (slechts) nodig kunnen zijn indien op een markt de facto 

slechts één aanbieder opereert. Naar het oordeel van het college is dat in tegenspraak met de hem 

toegekende beoordelingsruimte en het daarbinnen geldende proportionaliteitsvereiste en doet deze 

inperking nodeloos afbreuk aan de flexibiliteit waarmee het college het instrumentarium moet kunnen 

inzetten. Op voorhand is immers niet uit te sluiten dat de inzet van een bepaald instrument in de 

praktijk ook passend en geschikt en daarmee proportioneel is in een situatie waarin sprake is van 

meerdere aanbieders. Deze proportionaliteit zal het college – zoals in artikel 13b, derde lid, van het 

wetsvoorstel al expliciet is geregeld – in zijn besluit afdoende moeten motiveren. Het college adviseert 

daarom om de passages in de toelichting die de toepassing van het instrument in deze zin beperken, 

achterwege te laten. 

 

 

Kostentoerekening universele postdienst 

Het college heeft in zijn eerder genoemde onderzoek gesignaleerd dat de bepalingen in de 

postregelgeving die gericht zijn op het realiseren van kostengeoriënteerde tarieven voor de universele 

postdienst (hierna: UPD) onvoldoende effectief zijn om het risico op de mededingingsproblemen van 

buitensporig hoge prijzen en kruissubsidiëring te kunnen voorkomen. In de voorgenomen wijzigingen 

wordt echter niet voorzien in het aanpassen van die bepalingen. Ingevolge het voorgestelde artikel 

13b, tweede lid, van de Postwet 2009 kunnen daarentegen uitdrukkelijk geen verplichtingen worden 

opgelegd aan de verlener van de UPD met betrekking tot diensten die deel uitmaken van de UPD. 

Verder blijft de Postregeling 2009 – waarin thans de regels ten aanzien van kostenoriëntatie zijn 

opgenomen – ongewijzigd. 

 

In de eerste plaats heeft dit tot gevolg dat het college op grond van het wetsvoorstel het 

geconstateerde potentiële mededingingsprobleem van te hoge prijzen op de al gereguleerde UPD niet 

kan remediëren. In de tweede plaats kan dit betekenen dat het college – gegeven dat het 

geconstateerde potentiële mededingingsprobleem van kruissubsidiëring niet wordt weggenomen – 

ingrijpender maatregelen zal moeten nemen op thans nog ongereguleerde markten dan het geval zou 

zijn geweest in een situatie waarin het college het probleem bij de bron – i.c. de tariefstelling op de 

UPD – kan remediëren. Vanuit het oogpunt van proportionaliteit acht het college een dergelijke 

uitkomst in beginsel niet wenselijk. 
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Het college stelt vast dat op grond van de voorgenomen artikelen 13f (tariefregulering) en 13j 

(tariefregulering op een eindgebruikersmarkt) verplichtingen kunnen worden opgelegd die inhouden 

dat een door het college te bepalen of goed te keuren kostentoerekeningsysteem moet worden 

gehanteerd en dat hij aan de opgelegde verplichtingen voorschriften kan verbinden. Dergelijke 

bevoegdheden heeft het college thans niet ten aanzien van de UPD. Als gevolg hiervan kan binnen 

een afgebakende markt, waarin zowel universele postdiensten als andere postvervoerdiensten worden 

geleverd sprake zijn van twee van elkaar verschillende kostentoerekeningsystemen. Het college ziet 

daar geen goede gronden voor. Gelet op de voorgestelde uitzondering van de universele postdienst 

(zie hierna) kan dit bovendien leiden tot problemen ten aanzien van de effectiviteit en 

handhaafbaarheid van op te leggen tariefverplichtingen. 

 

Het college benadrukt daarom nogmaals zijn eerder gedane aanbeveling
2
 om ook de 

kostentoerekeningsregels voor de UPD aan te passen, zodat hij in ieder geval de bevoegdheid krijgt 

voorschriften te verbinden aan de kostentoerekening op dienstniveau, het kostentoerekeningsysteem 

goed te keuren en de door hem noodzakelijk geachte informatie te vorderen. 

 

 

Uitzondering universele postdienst 

Door universele postdiensten uit te zonderen van aan de UPD-verlener (in diens hoedanigheid van 

partij met aanmerkelijke marktmacht) op te leggen verplichtingen ontstaat onduidelijkheid en 

onzekerheid over de reikwijdte van het AMM-instrument en de toepassing van de desbetreffende 

bevoegdheden. 

 

In de Postwet 2009 en het Postbesluit 2009 worden de diensten opgesomd die onder de UPD vallen. 

Deze opsomming vormt naar alle waarschijnlijkheid echter niet een markt zoals afgebakend in de zin 

van het mededingingsrecht. Dientengevolge zou het college een markt kunnen afbakenen waarbinnen 

zowel UPD-diensten als niet-UPD diensten vallen. Eventuele verplichtingen die op een dergelijke 

markt worden opgelegd, zien dan slechts op die diensten binnen die markt die niet onder de UPD 

vallen. Dit wordt verder gecompliceerd doordat op grond van artikel 3, eerste lid, van het Postbesluit 

2009 de in dat lid genoemde diensten slechts onder de UPD vallen voor zover die tegen 

enkelstukstarief worden afgenomen. Opgelegde verplichtingen zouden daarmee wel betrekking 

hebben op diensten die weliswaar onder de omschrijving van universele postdienst vallen, maar die 

niet tegen enkelstukstarief worden afgenomen. Het college is van mening dat het voorgaande leidt tot 

onwenselijke onduidelijkheid over het in concrete gevallen van toepassing zijn van verplichtingen. 

Deze onduidelijkheid is niet bevorderlijk voor een doelmatige handhaving van de verplichtingen door 

het college en leidt tot reguleringsonzekerheid voor zowel postvervoerbedrijven als eindgebruikers. 

 

Deze onduidelijkheid speelt ook met betrekking tot de reikwijdte van eventueel op te leggen 

toegangsverplichtingen. Ingevolge het wetsvoorstel vervalt artikel 9 van de Postwet 2009. Gelet op de 
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door het college geconstateerde beperkte vraag naar toegang op basis van die bepaling
3
 en het 

gegeven dat in het wetsvoorstel is voorzien in het kunnen opleggen van toegangsverplichtingen bij 

geconstateerde AMM, kan het college zich hierin vinden. Het komt het college bovendien niet wenselijk 

voor dat een postvervoerder gelijktijdig aan verschillende toegangsregimes zou zijn gehouden. 

 

Dat ingevolge het wetsvoorstel met betrekking tot universele postdiensten geen verplichtingen kunnen 

worden opgelegd aan de UPD-verlener, leidt er echter toe dat de met het opleggen van een 

toegangsverplichting beoogde effecten mogelijk niet gerealiseerd worden. Hieraan ligt ten grondslag 

dat diensten binnen de UPD juist worden aangeboden in de marktsegmenten waar niet of nauwelijks 

sprake is van concurrentie (vgl. het in het eerder genoemde onderzoek gedefinieerde marktsegment 

van tijdskritische postdiensten). In deze marktsegmenten heeft de dominante postvervoerder de 

mogelijkheid en de prikkel om toegang tot zijn netwerk te weigeren of te beperken. Het college voorziet 

hierdoor – en mede gelet op de hiervoor geconstateerde onduidelijkheid over het van toepassing zijn 

van verplichtingen – problemen bij het kunnen opleggen van effectieve en handhaafbare 

toegangsverplichtingen op een dergelijke markt. Dit is des te meer relevant nu het voor 

postvervoerbedrijven van vitaal belang kan zijn om toegang te verkrijgen ten behoeve van het kunnen 

aanbieden van met name tijdskritische postdiensten. 

 

Met het oog op het voorgaande acht het college de in artikel 13b van het wetsvoorstel geregelde 

uitzondering voor universele postdiensten vanuit het oogpunt van een effectieve en efficiënte 

toepassing van het instrumentarium niet wenselijk. Het college acht het op zijn minst noodzakelijk dat 

ten aanzien van de kostentoerekening ten behoeve van de UPD een gelijk regime gehanteerd kan 

worden als bij de in het kader van het AMM-instrumentarium opgelegde verplichtingen en dat een 

eventueel opgelegde toegangsverplichting ook kan zien op universele postdiensten. Voor zover het 

thans niet opportuun is deze aanpassing door te voeren, beveelt hij aan om zulks in het kader van de 

voorziene evaluatie van de Postregeling 2009 en de voornemens ten aanzien van de wijziging van de 

universele postdienst zo snel mogelijk te realiseren. 

 

 

Kwaliteitsregulering 

Het college heeft in zijn onderzoek voorgesteld om in de wet aanvullende kwaliteitsnormen op te 

nemen. Deze aanvullende normen zouden wat het college betreft in ieder geval betrekking moeten 

hebben op beschadigde en zoekgeraakte post. Met het opnemen van deze normen zou het potentiële 

mededingingsprobleem van te lage kwaliteit kunnen worden tegengegaan. Deze kwaliteitsaspecten 

van de UPD worden met de voorgenomen wijziging niet geadresseerd. 

 

 

Geschilbeslechting 

Ten aanzien van overtreding van de krachtens het nieuwe hoofdstuk 3a opgelegde verplichtingen kan 

het college handhavend optreden door middel van het geven van een aanwijzing, het toepassen van 
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bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom. Ook krijgt het college de mogelijkheid 

om sanctionerend op te treden door het opleggen van boetes. 

 

Het college constateert echter dat het wetsvoorstel hem niet de mogelijkheid biedt om geschillen te 

beslechten over de naleving van in het kader van het nieuwe instrumentarium opgelegde 

verplichtingen. Het ontbreken van de mogelijkheid om dergelijke geschillen te beslechten acht het 

college niet in het belang van een effectieve en efficiënte uitvoering van de nieuwe wettelijke taken. 

Het is namelijk niet uitgesloten dat bepaalde verplichtingen (nog) niet via een concreet uitgewerkte 

normstelling kunnen worden opgelegd. Indien bijvoorbeeld de verplichting wordt opgelegd om tegen 

een redelijke kwaliteit een dienst aan te bieden of om redelijke toegangsverzoeken te honoreren, zal 

een dergelijke normstelling niet altijd concreet genoeg kunnen zijn om zonder meer handhavend op te 

kunnen treden, tenzij in die normstelling alle mogelijke relevante eventualiteiten reeds zijn voorzien. Dit 

laatste komt het college voor als disproportioneel, omdat er dan meer verplichtingen dienen te worden 

uitgewerkt en opgelegd dan mogelijk noodzakelijk is. 

 

Een geschilbeslechtingbevoegdheid is in deze context een belangrijk instrument om op efficiënte en 

proportionele wijze de opgelegde verplichtingen verder in te vullen en te effectueren. Het college hoeft 

dan immers slechts te interveniëren wanneer daartoe concreet aanleiding is, namelijk wanneer 

betrokken partijen zelf niet tot een oplossing kunnen komen. Een dergelijke bevoegdheid ten aanzien 

van de hier bedoelde verplichtingen is ook in lijn met thans al in de Postwet 2009 opgenomen 

geschilbeslechtingsmogelijkheden en met de in Telecommunicatiewet opgenomen mogelijkheid om 

dergelijke geschillen te beslechten. 

 

Het college adviseert daarom om een algemene geschilbeslechtingsbevoegdheid op te nemen 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet. 

 

 

Bezwaar en beroep 

Het wetsvoorstel draagt het college op om binnen een periode van drie jaar nadat aan een 

postvervoerbedrijf verplichtingen zijn opgelegd opnieuw een besluit te nemen omtrent het in stand 

blijven, het wijzigen of het intrekken van die verplichtingen. Het college kan zich vinden in deze 

begrenzing in de tijd van de door hem tot stand te brengen regulering. Een periode van drie jaar is 

daarbij voldoende lang om aan marktpartijen zekerheid te bieden over de geldende regels en 

anderzijds kort genoeg om adequaat rekening te kunnen houden met ontwikkelingen in de markt, 

waarbij overigens ook het nemen van besluiten binnen die periode niet is uitgesloten indien daartoe 

aanleiding bestaat. 

 

Uit het oogpunt van een doelmatige uitvoering van de voorgestelde regeling acht het college het echter 

gewenst dat de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen besluiten van het college op dezelfde wijze 

worden gemodelleerd als is gebeurd in het kader van de telecommunicatiewetgeving. Dat houdt in dat 

bezwaar tegen besluiten van het college op grond van het nieuwe hoofdstuk 3a wordt uitgesloten en 

dat een beroep tegen een dergelijk besluit alleen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
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aanhangig kan worden gemaakt. De argumenten die daarvoor destijds in het kader van de 

telecommunicatiewetgeving zijn aangevoerd, doen naar het oordeel van het college ook hier opgeld. 

Kortheidshalve verwijst het college hiervoor naar de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot 

wijziging van onder andere de Telecommunicatiewet van 1 oktober 2003.
4
 

 

Het college adviseert op grond van het voorgaande om in het wetsvoorstel een met artikel 17.1 van de 

Telecommunicatiewet vergelijkbare regeling op te nemen. 

 

 

Conclusie 

De voorliggende wijziging van de Postwet 2009 is naar het oordeel van het college een, in potentie, 

uitvoerbaar instrument om beter en oplossingsgericht in te kunnen spelen op de marktontwikkelingen 

die zich thans voordoen op de Nederlandse postmarkt. Het college concludeert echter dat het 

voorgestelde instrumentarium aan effectiviteit en doelmatigheid inboet doordat de bestaande 

regulering van de universele postdienst niet wordt aangepast. De eerdergenoemde potentiële 

mededingingsproblemen blijven aanwezig en de beperkte reikwijdte zorgt voor uitvoeringsproblemen. 

Het college ziet dit als een wezenlijke tekortkoming in dit wetsvoorstel. 

 

Het college stelt ook vast dat de universele postdienst in zijn geheel nog niet wordt aangepast en dat in 

een apart traject wordt voorzien in de voorgestelde beperking van de UPD van zes naar vijf bezorg- en 

collectiedagen. Het college dringt er op aan om in dat traject ook de genoemde aspecten van de 

universele postdienst te betrekken. Het college acht het van belang dat daarbij grondig wordt 

geanalyseerd in hoeverre ook ten aanzien van de UPD verplichtingen op het gebied van de 

kostentoerekening overeenkomstig artikel 13j kunnen worden opgelegd. Op die manier zal het hier 

voorgestelde instrument naar de overtuiging van het college belangrijk aan effectiviteit en 

doelmatigheid kunnen winnen. 

 

Het college constateert daarnaast dat de effectiviteit en efficiëntie van het instrument zou worden 

vergroot als het college overeenkomstig de systematiek van de telecommunicatiewetgeving ook ten 

aanzien van verplichtingen die in het kader van het voorgestelde hoofdstuk 3a van de Postwet 2009 

worden opgelegd geschillen kan beslechten en dat bezwaar tegen besluiten van het college op grond 

van dit hoofdstuk wordt uitgesloten en beroepsprocedures alleen bij het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven aanhangig kunnen worden gemaakt. 

 

De omvang van de capaciteit en middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de uit de voorliggende 

wetswijziging voortvloeiende werkzaamheden, is op dit moment voor het college moeilijk in te schatten. 

Het college gaat ervan uit dat hij op zijn minst voor enkele binnen de postmarkt af te bakenen markten 

een analyse zal moeten uitvoeren en op grond daarvan een of meer verplichtingen zal opleggen. Gelet 

op de hem daarbij toebedeelde grote mate aan beoordelingsruimte en ervan uitgaande dat de door 

hem te nemen besluiten aanleiding zullen zijn voor verdere toezichthoudende werkzaamheden, moet 
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er volgens het college rekening mee worden gehouden dat met die benodigde capaciteit en middelen 

initieel een bedrag gemoeid zal zijn in de orde van grootte van € 1 mln. Het college schat in dat 

vervolgens de jaarlijkse kosten op de helft van dat bedrag zullen uitkomen. Voor betrokken 

marktpartijen zullen deze kosten leiden tot een niet onaanzienlijke verhoging van de door hen 

verschuldigde toezichtvergoeding. 

 

In dit verband wijst het college erop dat hij verwacht na inwerkingtreding van het wetsvoorstel 

ongeveer zes tot acht maanden nodig te zullen hebben om de eerste AMM-besluiten tot stand te 

brengen. Daarbij gaat hij ervan uit dat hij de ten behoeve van die besluiten nodige informatie en 

gegevens kan vorderen op grond van artikel 39 van de Postwet 2009, waarvan thans nog een 

wijzigingsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig is.
5
 

 

Enkele opmerkingen van meer ondergeschikte aard zal het college op ambtelijk niveau aan het 

ministerie doen toekomen. Eventuele wijzigingen die naar aanleiding van de gehouden consultatie in 

het wetsvoorstel worden aangebracht, zal het college zo nodig in aanvulling op deze uitvoeringstoets 

van nader commentaar voorzien. 

 

Hoogachtend, 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

 

 

 

 

[w.g.] 

prof.dr. M.W. de Jong, plv. voorzitter
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