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Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inhoudende
aanwijzing, voor het rapportagejaar 2013, van PwC als de accountant bedoeld in de artikelen 12,
eerste lid, 16, eerste lid, 17, zesde lid, en 18, tweede lid van de Postregeling 2009.
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Samenvatting

Ingevolge de artikelen 12, eerste lid, 16, eerste lid, 17, zesde lid en 18, tweede lid, van de Postregeling
2009 (hierna: Postregeling) dient het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie
Autoriteit (hierna: het college) een accountant aan te wijzen. De verlener van de universele postdienst,
Koninklijke PostNL B.V. (hierna: PostNL), dient jaarlijks een aantal verklaringen ten aanzien van de bij
of krachtens de wet aan haar opgelegde verplichtingen aan het college voor te leggen welke zijn
opgesteld door deze aangewezen accountant.
Het college wijst voor het rapportagejaar 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (hierna:
PwC) aan als de accountant bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 16, eerste lid, 17, zesde lid, en 18,
tweede lid, van de Postregeling.
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Reactie PostNL en PwC

Het college heeft PostNL en PwC bij brief van 18 december 2012 geïnformeerd over zijn voornemen
om PwC voor het rapportagejaar 2013 aan te wijzen als de accountant bedoeld in de artikelen 12,
eerste lid, 16, eerste lid, 17, zesde lid, en 18, tweede lid, van de Postregeling.
PostNL heeft bij brief van 19 december 2012 (kenmerk: 12/PA/U/073) het college bericht geen
bezwaar te hebben tegen de voorgenomen aanwijzing van PwC.
PwC heeft het college bij brief van 19 december 2012 (kenmerk: HW/e0273910) medegedeeld
akkoord te gaan met de voorgenomen aanwijzing.
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Juridisch Kader

Ingevolge artikel 84 van de Postwet 2009 is PostNL aangewezen als verlener van de universele
postdienst.
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Uit hoofde van de artikelen 12, 16, 17 en 18, van de Postregeling is de verlener van de universele
postdienst verplicht om een aantal rapportages vergezeld te laten gaan van een verklaring van een,
door het college aan te wijzen, openbaar accountant.
Artikel 12, vierde lid e.v., van de Postregeling 2009 voorziet in een procedure van
vakgenootschappelijke toetsing van de door de aangewezen accountant verrichte controletaken, indien
deze accountant tevens de onafhankelijke accountant is die de in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek voorgeschreven accountantscontrole verricht.

4
4.1

Overwegingen
Overwegingen aanwijzing PwC
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Bij besluit van 5 juli 2012 heeft het college de externe accountant van PostNL, PwC, voor de
rapportagejaren 2011 en 2012 aangewezen als de accountant belast met de controle die diende uit te
monden in de verklaringen bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 16, eerste lid, 17, zesde lid, en 18,
tweede lid, van de Postregeling 2009.
Het college acht het ook thans opportuun om uit een oogpunt van doelmatigheid PwC voor het
rapportagejaar 2013 aan te wijzen als de accountant belast met de eerder genoemde controle. Daarbij
neemt het college in aanmerking dat PwC niet alleen de door het college aangewezen accountant is,
maar ook de accountant die de jaarrekeningcontrole van PostNL uitvoert. In beginsel levert dit de
mogelijkheid op van het ontstaan van belangenverstrengeling. Deze mogelijke belangenverstrengeling
is recentelijk ook onderwerp van beraadslaging geweest in het parlement en heeft geleid tot opneming
van het amendement Plasterk in het voorstel voor de Wet op het accountantsberoep (hierna: Wab). Dit
wetsvoorstel is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen en zal op korte termijn in werking treden.
Het genoemde amendement brengt in artikel 24b van de Wab een scheiding aan tussen
“controlediensten” en “andere werkzaamheden”. Hierbij worden “controlediensten” op een zodanige
manier gedefinieerd dat daaronder niet de controlewerkzaamheden in het kader van de Postwet 2009
vallen. De controlediensten die voortvloeien uit de Postwet zijn derhalve aan te merken als “andere
werkzaamheden” in de zin van de Wab. De consequentie van dit amendement is naar het oordeel van
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Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 april 2009, nr. WJZ / 9067599, gepubliceerd in
Staatscourant 2009 nr. 82 van 6 mei 2009. PostNL is de rechtsopvolger van Koninklijke TNT Post BV.
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Met kenmerk: OPTA/2012/201779.
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het college derhalve dat de door het college aangewezen accountant niet gelijk mag zijn aan de
accountant die de jaarrekening controleert.
Artikel 86a van de Wab bepaalt evenwel dat tot twee jaar na de inwerkingtreding van die wet, artikel
24b niet van toepassing is op werkzaamheden waarvoor de opdracht aan de accountant of
accountantsorganisatie is verstrekt voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wab. Een aanwijzing
van een andere accountant zal derhalve niet eerder dan voor het rapportagejaar 2014 aan de orde
zijn.

4.2

Rechtsverhouding PwC en PostNL

De bij de Postregeling aan het college gegeven bevoegdheid om de onafhankelijke accountant aan te
wijzen resulteert in een aanwijzing, zijnde een eenzijdige bestuursrechtelijke handeling.
Als gevolg van de aanwijzing van PwC als de onafhankelijke accountant, dient de tussen PostNL en
PwC te sluiten overeenkomst, voor uitvoering van een door PostNL te verstrekken opdracht aan PwC
voor het opstellen van de desbetreffende verklaringen, in overeenstemming te zijn met het bij dit
besluit bepaalde. Gezien de rechtsverhouding die ontstaat tussen PwC en PostNL dienen zaken als
nakoming, aansprakelijkheid en geheimhouding in die verhouding geregeld te worden. Immers, PwC
stelt de verklaringen op die PostNL aan het college dient over te leggen.
De eenzijdige bestuursrechtelijke handeling, het aanwijzen van PwC door het college, roept
daarentegen niet een dergelijke rechtsverhouding tussen PwC en het college in het leven. De
bepalingen die, onder andere op basis van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing zijn op
overeenkomsten en de algemene voorwaarden van PwC gelden mitsdien niet tussen het college en
PwC ter zake van de onderhavige aanwijzing.

4.3

Aan de aanwijzing verbonden voorwaarde

Aan de aanwijzing van PwC verbindt het college de volgende voorwaarde. Het college heeft op grond
van artikel 12, vierde lid van de Postregeling de bevoegdheid om de werkzaamheden van PwC,
waarop zij haar verklaringen baseert, door een andere openbare accountant (hierna: de reviewaccountant) te laten beoordelen. Om te kunnen beoordelen of de verklaring, bedoeld in het tweede lid
van artikel 12, op voldoende deugdelijke grondslag berust, dient PwC het de review-accountant
mogelijk te maken om te bepalen op welke wijze PwC tot een zelfstandig oordeel betreffende de
verklaring heeft kunnen komen (bijvoorbeeld door vertrouwelijke inzage te geven in alle dossiers
waarop de verklaringen van PwC ten aanzien van de jaarlijkse rapportage zijn gebaseerd).

4.4

Mogelijkheid wijziging aanwijzingsbesluit

Het college behoudt zich het recht voor dit aanwijzingsbesluit te wijzigen indien verandering in de
relevante (post)regelgeving dan wel jurisprudentie hem daartoe aanleiding geeft.
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Het college wijst voor het rapportagejaar 2013 PwC aan als de accountant bedoeld in de artikelen 12,
eerste lid, en 16, eerste lid, 17, zesde lid, en artikel 18, tweede lid, van de Postregeling 2009. PwC
dient bij de uitvoering van haar controlewerkzaamheden al hetgeen het college in het onderhavige
besluit heeft gesteld in acht te nemen.

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
namens het college,
Hoofd afdeling Markten

(w.g.)

drs. J.G.J. Keetelaar

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.
Het postadres is: College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het
bezwaar bevatten.

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat
geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw
bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan
daardoor worden verkort. Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw
bezwaarschrift door het college worden behandeld.
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