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Oordeel van de Autoriteit Consument en Markt over de wijze waarop Koninklijke PostNL B.V. 

en PostNL Marketing & Sales B.V. hun verplichting naleven om ervoor te zorgen dat bij de 

uitvoering van postvervoerdiensten het grondwettelijk briefgeheim niet wordt geschonden 

(artikel 4 van de Postwet 2009) 

 

 

1 Samenvatting 

1. Op 20 september 2012 hebben toezichthoudende ambtenaren van het college van de 

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) onderzoek gedaan naar de 

naleving van artikel 4 van de Postwet 2009 door Koninklijke PostNL B.V. en PostNL Marketing & 

Sales B.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als: PostNL). Dit onderzoek volgde op een eerder 

onderzoek van het college, waarin is vastgesteld dat PostNL niet aan de vereisten van artikel 4 

Postwet 2009 voldeed. In zijn naar aanleiding van dat eerdere onderzoek geformuleerde oordeel van 

13 juni 2012
1
 heeft het college aangegeven wat de in artikel 4 van de Postwet 2009 opgenomen 

zorgplicht voor PostNL in ieder geval inhoudt. 

2. In het onderzoek zijn 157 locaties onderzocht op het voldoen aan de door het college in zijn 

oordeel van 13 juni 2012 geformuleerde eisen ten aanzien van het tijdelijk, in afwachting van verdere 

bezorging, opslaan van poststukken. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM), die met 

ingang van 1 april 2013 is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens 

de Postwet 2009, stelt in dit oordeel vast dat in vijf van de onderzochte gevallen sprake is van strijd 

met de bedoelde zorgplicht. Twee daarvan kwalificeert ACM als een ernstige tekortkoming in de 

naleving daarvan. 

3. Gezien het beperkte aantal vastgestelde daadwerkelijke overtredingen, acht ACM het in dit geval 

niet opportuun om daarvoor aan PostNL een sanctie op te leggen. Dit laat onverlet dat zij 

handhavend en/of sanctionerend zal optreden ingeval zij bij verder onderzoek opnieuw 

geadresseerde poststukken op een met het eerdere oordeel van het college strijdige wijze aantreft. 

 

 

                                                      
1
 Met kenmerk: OPTA/AM/2012/201074. 
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2 Juridisch kader 

Artikel 4 van de Postwet 2009 

4. Op grond van artikel 4 van de Postwet 2009 dient een postvervoerbedrijf ervoor zorg te dragen 

dat bij de uitvoering van postvervoerdiensten het briefgeheim van artikel 13 van de Grondwet niet 

wordt geschonden. In de memorie van toelichting bij de Postwet 2009
2
 is aangegeven dat 

postvervoerders aan die zorgplicht invulling kunnen geven door middel van het nemen van afdoende 

personele en organisatorische maatregelen. Derden mogen niet in de gelegenheid zijn om het 

briefgeheim ten aanzien van de aan een postvervoerbedrijf toevertrouwde poststukken te schenden. 

Om onnodige belemmeringen in de bedrijfsvoering te voorkomen, wordt aan postvervoerbedrijven 

zelf overgelaten hoe zij concreet invulling geven aan hun zorgplicht. 

5. Op grond van artikel 37 van de Postwet 2009 heeft ACM tot taak om toezicht te houden op de 

naleving van het bij en krachtens die wet bepaalde. Uit dien hoofde ziet ACM er dus ook op toe dat 

postvervoerders voldoende maatregelen nemen om aan de bedoelde zorgplicht te voldoen. Indien de 

bedrijfsprocessen van een postvervoerbedrijf ten aanzien van het ten behoeve van de bezorging 

tijdelijk opslaan van poststukken onvoldoende waarborgen bieden met betrekking tot de bescherming 

van het briefgeheim, is dit derhalve te beschouwen als een inbreuk op de bedoelde zorgplicht en 

daarmee als een overtreding van artikel 4 van de Postwet 2009. 

6. Ingevolge artikel 37, tweede lid, van de Postwet 2009 zijn de bij besluit van ACM aangewezen 

ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Postwet 

2009, met uitzondering van hoofdstuk 11. De bedoelde ambtenaren waren ten tijde van het 

onderzoek ter plaatse aangewezen bij het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 

2009 (Stcrt. 2009, nr. 72). 

7. Bij geconstateerde overtredingen kan ACM een boete opleggen (artikel 49 van de Postwet 2009), 

een last onder dwangsom opleggen (artikel 48 van de Postwet 2009 jo. artikel 5:31d e.v. van de 

Algemene wet bestuursrecht) of een bindende aanwijzing geven (artikel 47 van de Postwet 2009). 

Oordeel college van 13 juni 2012 

8. Op 17 november 2011 hebben toezichthoudende ambtenaren van het college een bezoek 

gebracht aan bedrijfsvestigingen van PostNL in Alkmaar, Rotterdam en Utrecht. Daarbij is onderzoek 

gedaan naar de wijze waarop PostNL haar verplichting op grond van artikel 4 van de Postwet 2009 

naleeft. In zijn naar aanleiding van dat onderzoek geformuleerde oordeel van 13 juni 2012 (hierna: 

Oordeel 2012) heeft het college aangegeven wat de in artikel 4 van de Postwet 2009 opgenomen 

zorgplicht in ieder geval voor PostNL inhoudt.  

                                                      
2
 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 536, nr. 3, p. 6. 
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9. Samengevat houdt artikel 4 van de Postwet 2009 volgens het oordeel van het college in ieder 

geval het volgende in. 

10. Steunpunten, (mobiele) depots en andere tijdelijke-opslaglocaties (hierna gezamenlijk aangeduid 

als tijdelijke-opslaglocaties) dienen daadwerkelijk op een voor derden ontoegankelijke wijze te 

worden afgesloten. Het college heeft daarbij aangegeven dat locaties op bedoelde wijze afgesloten 

zijn, indien derden niet in staat zijn om deze te openen en aldus geen toegang hebben tot de daar 

opgeslagen posttassen. 

11. Indien posttassen niet onder die voorwaarden (kunnen) worden opgeslagen, dient er 

daadwerkelijk en op effectieve wijze toezicht te worden gehouden op de aanwezige posttassen. Dit 

wil zeggen dat die posttassen in ieder geval te allen tijde direct in het zicht dienen te staan van wat 

PostNL ‘vaste aanwezigen’ noemt. Deze vaste aanwezigen moeten bovendien in staat zijn om direct 

en effectief op te treden en ook daadwerkelijk op die wijze optreden tegen een potentiële schending 

van het briefgeheim.  

12. Om te waarborgen dat tijdelijke-opslaglocaties daadwerkelijk op een voor derden ontoegankelijke 

wijze worden afgesloten en dat posttassen op locaties waar direct toezicht wordt gehouden op de 

juiste plek worden afgeleverd, heeft het college verder gesteld het noodzakelijk te achten dat 

bevoorraders worden geïnstrueerd over de daarvoor gestelde vereisten. 

13. Het college heeft voorts aangegeven het wenselijk te achten dat posttassen, die niet in een voor 

derden ontoegankelijke locatie worden opgeslagen, niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en dat 

deze posttassen verzegeld worden met tie-wraps. 

14. Teneinde te waarborgen dat de bedoelde vaste aanwezigen overeenkomstig het hiervoor 

gestelde handelen, achtte het college het bovendien noodzakelijk dat afspraken tussen PostNL en 

steunpuntbeheerder altijd op schrift worden gesteld dan wel worden bevestigd. Deze afspraken 

dienen in ieder geval te zien op de exacte locatie waar de posttassen worden opgeslagen, de wijze 

waarop de vaste aanwezigen toezicht houden op de posttassen, de wijze waarop door de 

steunpuntbeheerder wordt gewaarborgd dat de vaste aanwezigen daadwerkelijk op die wijze toezicht 

houden en de procedure die gevolgd dient te worden indien posttassen niet ter bezorging worden 

opgehaald. 

15. Het college heeft ten slotte in zijn oordeel aangegeven dat hij op grond van zijn onderzoek 

voldoende grond aanwezig achtte om sanctionerend op te treden, indien in verder onderzoek wordt 

vastgesteld dat PostNL op dat moment niet aan haar verplichtingen op grond van artikel 4 van de 

Postwet 2009 voldoet. Daarbij heeft hij aangegeven dat bij de beoordeling van de resultaten van dat 

onderzoek aan artikel 4 van de Postwet 2009 een uitleg zal worden gegeven zoals in dat oordeel 

uiteengezet.  
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3 Procesverloop 

16. In het Oordeel 2012 heeft het college geconstateerd dat PostNL in alle zogenoemde 

voorbereidingsgebieden, die door toezichthoudende ambtenaren in het kader van het desbetreffende 

onderzoek zijn bezocht, onvoldoende haar zorgplicht ten aanzien van het waarborgen van het 

briefgeheim is nagekomen. Ten behoeve van het in dat oordeel aangekondigde verdere onderzoek 

heeft het college bij brief van 13 juni 2012
3
 van PostNL een lijst gevorderd met alle in gebruik zijnde 

dan wel voor gebruik beschikbare locaties waar poststukken worden opgeslagen in afwachting van 

feitelijke bestelling door postbezorgers of postbodes, naar de op het moment van verstrekken meest 

actuele situatie. Voorts heeft hij van PostNL een afschrift gevorderd van de meest recente 

auditrapporten met betrekking tot de bedoelde locaties.  

17. De door het college gevorderde gegevens zijn door PostNL aan hem verstrekt bij brief van 26 juni 

2012.
4
 

18. Op 20 september 2012 hebben toezichthoudende ambtenaren van het college 157 tijdelijke-

opslaglocaties onderzocht verspreid over 47 plaatsen in Nederland. De selectie van deze plaatsen 

en de te bezoeken locaties heeft plaatsgevonden aan de hand van de door PostNL aangeleverde lijst 

en op basis van enerzijds kenmerken gerelateerd aan de generaliseerbaarheid van de bevindingen 

(geografische spreiding, mate van urbanisatie) en anderzijds andere factoren die in het kader van 

beoordeling relevant kunnen zijn (de mate waarin de door PostNL geïnitieerde reorganisatie al is 

doorgevoerd, of sprake is van locaties die in het kader van het eerdere onderzoek al zijn bezocht). 

De lijst met alle bezochte locaties is opgenomen in appendix A. 

19. De bedoelde locaties zijn onderzocht op de aspecten die in het Oordeel 2012 zijn genoemd (zie 

het juridisch kader), dat wil zeggen dat met name onderzocht is of de desbetreffende locaties 

afsluitbaar waren, en zo ja ook daadwerkelijk waren afgesloten, en, waar dat niet het geval was, of 

ten aanzien van de betrokken locaties sprake was van afdoende toezicht. De betrokken 

toezichthoudende ambtenaren hebben hun bevindingen ter plaatse zoveel mogelijk schriftelijk en 

fotografisch vastgelegd. 

4 Bevindingen 

20. Niet in alle gevallen konden de toezichthoudende ambtenaren vaststellen of er op het bezochte 

adres daadwerkelijk sprake was van een tijdelijke-opslaglocatie. Dit deed zich met name voor in die 

gevallen waar er ter plaatse geen aanwijzingen – bijvoorbeeld in de vorm van posttassen of 

sleutelkluisjes – werden aangetroffen die duidden op een dusdanig gebruik en eventuele aanwezigen 

een dergelijk gebruik evenmin konden bevestigen of ontkennen. In enkele gevallen kon de locatie in 

het geheel niet door de toezichthoudende ambtenaren worden gevonden. In totaal kon aldus van 27 

                                                      
3
 Met kenmerk: OPTA/AM/2012/201073. 

4
 Met kenmerk: JZ/BG/2012/0022. 



 

   

 

Openbare versie 

Tweede oordeel naleving artikel 4 van de Postwet 2009 

 
5
/9

 

van de 157 bezochte locaties niet worden vastgesteld dat er een tijdelijke-opslaglocatie was 

gevestigd. Een overzicht van deze locaties is opgenomen in appendix B. 

21. Uit het onderzoek is voorts gebleken dat op 22 locaties geen tijdelijke-opslaglocatie meer was 

gevestigd. Een overzicht van deze locaties is opgenomen in appendix C. Ten aanzien van zes van 

deze locaties hebben de toezichthoudende ambtenaren, op basis van informatie die zij hebben 

verkregen van aldaar aanwezige personen, geconstateerd dat het gebruik van deze locaties op het 

moment van onderzoek al langer dan drie maanden geleden was beëindigd. De laatstbedoelde 

locaties zijn in de appendix cursief aangegeven. 

22. Blijkens het onderzoek voldeden 80 locaties, die op het moment waarop zij door de 

toezichthoudende werden bezocht dienst deden als tijdelijke-opslaglocatie, aan de in randnummer 

18 bedoelde eisen. In alle gevallen was er hierbij sprake van afsluitbare locaties die ook 

daadwerkelijk waren afgesloten en niet toegankelijk waren voor derden. Tot deze gevallen rekent 

ACM ook die locaties, die niet waren afgesloten en waar posttassen werden aangetroffen, maar die 

op het moment van het bezoek door de betrokken toezichthoudende ambtenaren in gebruik waren 

door medewerkers van PostNL. Een overzicht van deze locaties is opgenomen in appendix D. 

23. Toezichthoudende ambtenaren hebben in 14 gevallen niet-afsluitbare of niet afgesloten tijdelijke-

opslaglocaties bezocht, waar op dat moment geen posttassen werden aangetroffen. In ten minste 

negen van die gevallen werd door aldaar aanwezige personen verklaard dat op die locaties geen of 

geen actief toezicht werd gehouden, dan wel dat er geen afspraken waren gemaakt over het aldaar 

te houden toezicht of dat men met dergelijke afspraken niet bekend was. Een overzicht van deze 

locaties is opgenomen in appendix E. 

24. In vijf gevallen konden toezichthoudende ambtenaren toegang verkrijgen tot afsluitbare locaties 

die echter op het moment van het onderzoek feitelijk niet waren afgesloten. Dit betrof de locaties 

[vertrouwelijk: 
567

     

                                                                                                                          ]. Op de eerstgenoemde 

locatie kon deze toegang verkregen worden vanwege een kapot slot op de betrokken garagedeur. 

Op de eerste drie locaties werden posttassen met geadresseerde poststukken aangetroffen en was 

op het moment van het bezoek geen sprake van toezicht. 

25. Toezichthoudende ambtenaren hebben voorts met geadresseerde poststukken gevulde 

posttassen aangetroffen op twee onafgesloten locaties waarop geen toezicht werd gehouden. Op het 

adres [vertrouwelijk:                                                    ] zijn dergelijke tassen aangetroffen op en 

                                                      
5
 Zie foto 1 in appendix F. 

6
 Zie foto 2 in appendix F. 

7
 Zie foto 3 in appendix F. 
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naast een schijnbaar voor de tijdelijke opslag daarvan beschikbare afsluitbare kist. Die kist was 

bovendien onvoldoende groot om de aldaar aangetroffen posttassen in op te kunnen slaan.
8
 Op het 

adres [vertrouwelijk:                                                ] zijn dergelijke tassen aangetroffen naast en in 

een schijnbaar voor de opslag daarvan beschikbare en vanaf de openbare weg zichtbare kist. 

Hoewel de kist op zich afsluitbaar was, was deze niet voorzien van een slot.
9
 

26. Ten slotte hebben toezichthoudende ambtenaren geconstateerd dat de kluisjes waarin sleutels 

worden bewaard voor opening van tijdelijke-opslaglocaties in een aantal gevallen relatief eenvoudig 

te openen waren. [vertrouwelijk: 

 

 

 

                              ] Een overzicht van deze locaties is opgenomen in appendix G. 

5 Beoordeling 

27. De in randnummer 25 genoemde situaties waarbij posttassen met geadresseerde poststukken, 

waarop geen toezicht werd gehouden, op een voor derden zichtbare en toegankelijke wijze werden 

aangetroffen, acht ACM in strijd met de op PostNL rustende zorgplicht, zoals geconcretiseerd in het 

Oordeel 2012. De aldaar aangetroffen situaties zijn naar het oordeel van ACM aan te merken als een 

ernstige tekortkoming in de bedrijfsvoering door PostNL en bovendien in strijd met de normen die 

PostNL zelf stelt te hanteren. 

28. Dat posttassen zijn aangetroffen in afgesloten, doch open te maken, tijdelijke-opslaglocaties (de 

situatie beschreven in randnummer 24) acht ACM evenzeer in strijd met de bedoelde zorgplicht. In 

die gevallen lagen de posttassen in ieder geval niet direct in het zicht en waren de desbetreffende 

locaties als zodanig niet direct herkenbaar als een locatie waarbinnen poststukken worden 

opgeslagen. Om die reden acht ACM de hier bedoelde situaties minder ernstig. 

29. ACM acht het tevens zorgelijk dat in negen gevallen uit van aldaar aanwezigen verkregen 

informatie is gebleken dat het toezicht op de desbetreffende niet-afsluitbare locatie niet afdoende 

was geregeld. Nu in bedoelde gevallen op dat moment geen posttassen aanwezig waren, zijn die als 

zodanig niet als strijdig met de zorgplicht aan te merken. ACM sluit echter niet uit dat, indien op die 

locaties daadwerkelijk posttassen waren aangetroffen, in voorkomende gevallen de zorgplicht aldaar 

onvoldoende zou zijn nagekomen. 

30. Nu PostNL was verzocht om gegevens te leveren naar de op het moment van verstrekken meest 

actuele situatie, acht ACM het opmerkelijk dat in zes gevallen is vastgesteld dat ten tijde van het 

                                                      
8
 Zie foto 4 in appendix F. 

9
 Zie foto 5 in appendix F. 



 

   

 

Openbare versie 

Tweede oordeel naleving artikel 4 van de Postwet 2009 

 
7
/9

 

onderzoek ter plaatse op de desbetreffende adressen geen tijdelijke-opslaglocatie meer was 

gevestigd, terwijl uit de verkregen informatie van aldaar aanwezigen op te maken is, dat de 

desbetreffende tijdelijke-opslaglocaties waren opgeheven geruime tijd voordat de gegevens door 

PostNL werden verstrekt. Hieruit kan worden afgeleid dat PostNL op het moment van verstrekken 

niet beschikte over volledig actuele en adequate informatie over de op dat moment in gebruik zijnde 

tijdelijke-opslaglocaties. ACM wordt daarin bovendien gesteund door de constatering dat tijdelijke-

opslaglocaties zijn aangetroffen op drie adressen die niet in de door PostNL verstrekte gegevens 

waren vermeld.
10

 ACM acht dit zorgelijk, temeer nu PostNL daarmee ook de mogelijkheid mist om 

adequaat erin te kunnen voorzien dat die locaties aan de daaraan gestelde eisen voldoen. 

31. Dat in voorkomende gevallen [vertrouwelijk:                                                                             ], 

lijkt in tegenspraak met de in de brief van PostNL van 26 juni 2012
11

 opgenomen passage dat 

[vertrouwelijk: 

             ]. Dat – zoals uit gesprekken met ter plaatse aangetroffen postbezorgers is gebleken – 

[vertrouwelijk:                                                                                ], is daarmee zonder meer in 

tegenspraak. Nu derden na het verkrijgen van toegang tot die sleutel in staat zijn toegang te 

verkrijgen tot de in de betreffende tijdelijke-opslaglocatie aanwezige posttassen, acht het college het 

voorgaande onwenselijk. 

6 Conclusie 

32. ACM stelt vast dat 80 van de 107 bezochte locaties waarvan kon worden vastgesteld dat die op 

dat moment dienst deden als tijdelijke-opslaglocatie, voldeden aan de daaraan gestelde eisen. 

Evenals in het eerdere onderzoek heeft zij geen aanleiding om te veronderstellen dat er wat betreft 

de wijze waarop PostNL daadwerkelijk uitvoering geeft aan haar bezorgproces wezenlijke verschillen 

bestaan tussen de in het kader van het onderhavige onderzoek bezochte locaties en niet-bezochte 

locaties. Daarmee leveren de resultaten van het onderhavige onderzoek in zowel absolute als 

relatieve zin een positiever beeld op dan uit het eerdere onderzoek naar voren is gekomen. 

33. Dit laat onverlet dat  ook in het onderhavige onderzoek tekortkomingen zijn geconstateerd in de 

uitvoering door PostNL van de op haar rustende verplichting ervoor te zorgen dat het briefgeheim 

niet wordt geschonden. Deze tekortkomingen betreffen in eerste instantie de in randnummer 25 

bedoelde situaties. ACM acht het zonder meer onacceptabel dat op de desbetreffende locaties 

geadresseerde poststukken zijn aangetroffen die zodanig waren opgeslagen dat deze direct voor 

derden toegankelijk waren. Ook acht ACM het zeer onwenselijk dat posttassen met geadresseerde 

post zijn aangetroffen op afsluitbare tijdelijke-opslaglocaties die niet daadwerkelijk op een voor 

derden ontoegankelijke wijze waren afgesloten. 

                                                      
10

 Dit betreft de locaties [vertrouwelijk:   

                              ]. 

11
 Brief van PostNL aan het college met kenmerk: JZ/BG/2012/0022. 



 

   

 

Openbare versie 

Tweede oordeel naleving artikel 4 van de Postwet 2009 

 
8
/9

 

34. Hiernaast stelt ACM op basis van het onderzoek vast dat op meerdere niet-afsluitbare locaties 

het toezicht onvoldoende was geregeld. Dat in verband met de afwezigheid van posttassen op die 

locaties geen overtredingen zijn vast te stellen, doet niet af aan de zorg die ACM heeft of PostNL op 

dergelijke locaties afdoende haar zorgplicht nakomt. 

35. Voorts acht ACM het zorgelijk dat – terwijl dat in Oordeel 2012 door het college als noodzakelijk 

is aangemerkt – in het kader van dit onderzoek niet kon worden vastgesteld dat tussen PostNL en 

beheerders van tijdelijke-opslaglocaties schriftelijk opgestelde dan wel bevestigde afspraken 

bestaan. 

36. ACM is voorts van oordeel dat PostNL op ieder moment inzicht dient te hebben in de in gebruik 

zijnde tijdelijke-opslaglocaties en in staat moet zijn haar dienaangaande te informeren.  

37. ACM is van oordeel dat PostNL conform haar eigen beleid [vertrouwelijk: 

                                                                                                                                        ]. 

38. ACM acht het van groot belang dat PostNL maximale en blijvende inspanningen levert om aan de 

op haar rustende verplichtingen te voldoen, temeer nu PostNL recentelijk heeft aangekondigd de 

implementatie van het reorganisatieprogramma te gaan hervatten.
12

 

39. Gelet op het zowel in absolute als relatieve zin beperkte aantal vastgestelde overtredingen, acht 

ACM het – ondanks de verder geconstateerde tekortkomingen – in dit geval niet opportuun daarvoor 

een boete op te leggen. Dit laat onverlet dat zij handhavend en/of sanctionerend zal optreden ingeval 

bij verder onderzoek opnieuw geadresseerde poststukken op een met het Oordeel 2012 strijdige 

wijze worden aangetroffen. 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze,  

 

 

 

(w.g.) 

drs. J.G.J. Keetelaar 

Directeur Telecom, Vervoer en Post 

 
  

                                                      
12

 ‘Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2012 met update 2015’, persbericht d.d. 25 februari 2013. 
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Appendices A tot en met G: [vertrouwelijk] 


