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Zienswijze 
 

 

28 maart 2014 

 

 

Op 1 januari 2014 is de Postwet 2009 gewijzigd, met als doel de concurrentie op de postmarkt te 

bevorderen. Bij marktproblemen is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevoegd aan een 

dominante partij verplichtingen op te leggen, zodat andere partijen in staat worden gesteld hun 

diensten onder concurrerende voorwaarden aan te bieden. 

 

Van 13 januari tot en met 7 februari 2014 heeft ACM een openbare consultatie gehouden. In die 

consultatie konden betrokken bedrijven en organisaties aan ACM laten weten welke problemen zij op 

de postmarkt ervaren. ACM brengt naar aanleiding van de reacties uit de consultatie deze zienswijze 

uit. 

 

Hoe heeft ACM de reacties beoordeeld? 

ACM is voor alle problemen die genoemd zijn in de reacties op de consultatie nagegaan wat de 

schade is van de gedraging voor consumenten en hoe doeltreffend en doelmatig ACM de 

geconstateerde problemen kan aanpakken. Hoe groter de consumentenschade en hoe 

doeltreffender en doelmatiger ACM kan optreden, hoe hoger de prioriteit is die ACM aan het 

probleem heeft gegeven. Op deze wijze wil ACM ervoor zorgen dat het grootste effect wordt bereikt 

voor marktpartijen en consumenten. 

 

Uitkomsten 

Op basis van de consultatie heeft ACM besloten om gesignaleerde problemen op de markt voor het 

vervoer van ongesorteerd aangeleverde brievenbuspost nader te onderzoeken. Het gaat hier vooral 

om post die de dag na aflevering bij een postvervoerbedrijf moet worden bezorgd. Postvervoerbedrijf 

Sandd, de grootste concurrent van PostNL, is op dit marktsegment niet actief. Dit betekent dat 

zakelijke afzenders van post, naast PostNL, alleen kunnen kiezen voor kleine, lokale en regionale 

postvervoerbedrijven. Omdat deze postvervoerbedrijven niet landelijk kunnen bezorgen, moeten zij 

een deel van hun post laten bezorgen door een ander postvervoerbedrijf – in de regel PostNL. Deze 

afhankelijkheid kan risico’s meebrengen voor de concurrentie. Door verschillende 

postvervoerbedrijven is hierop gewezen. 

 

Vervolgstappen 

Omdat ongesorteerd aangeleverde post het grootste deel van de postmarkt betreft, en omdat PostNL 

hier een groot marktaandeel heeft, wil ACM deze risico’s nader onderzoeken. Hiervoor is de nieuwe 

marktanalysebevoegdheid van ACM het meest geschikte instrument. Op basis van de uitkomsten 

van deze analyse kan ACM dominante partij(en) verplichtingen op leggen om de markt 

concurrerender te maken. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12435/Consultatie-wijziging-Postwet-2009/
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Om deze marktanalyse uit te voeren, heeft ACM aanvullende informatie nodig. Daarom stuurt ACM 

binnenkort vragenlijsten uit aan marktpartijen en zal zij partijen ook mondeling gaan bevragen. 

 

Andere signalen 

Bij andere signalen die ACM in de consulatie heeft ontvangen vindt nadere analyse plaats hoe deze 

het best kunnen worden opgepakt. In een aantal gevallen heeft ACM geconstateerd dat genoemde 

problemen op het werkveld van andere toezichthouders liggen. ACM geeft deze signalen daarom 

aan hen door. 


