OPENBARE VERSIE
Verwijderde vertrouwelijke passages zijn gemarkeerd als: [vertrouwelijk].

Koninklijke PostNL B.V.
Mevrouw H. Verhagen
Postbus 30250
2500 GG 'S-GRAVENHAGE

Op 23 september jl. heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uw brief1 ontvangen over
de voorgenomen tariefaanpassing per 1 januari 2016 voor de universele postdienst (hierna: UPD).
Het gaat om de wijziging van verschillende tarieven van brieven en pakketten.
ACM heeft deze voorgenomen tariefaanpassing beoordeeld in overeenstemming met artikel 15 van
de Postregeling 2009.2 Op 14 september jl.3 heeft ACM volgens deze regeling de tariefruimte voor
het jaar 2016 voor de universele postdienst vastgesteld op € 1,3382.
De door PostNL berekende gewogen gemiddelde omzet per eenheid volume voor 2016 bedraagt
€ 1,3143. De berekening hiervan is gecontroleerd door de onafhankelijke accountant. Deze gewogen
gemiddelde omzet per eenheid volume blijft binnen de tariefruimte voor het jaar 2016 die ACM heeft
vastgesteld.
PostNL heeft hiermee naar het oordeel van ACM voldoende aangetoond dat de voorgenomen
tariefaanpassingen voldoen aan de wettelijke eisen.
Opmerkingen
Voor de goede orde volgen hieronder nog twee opmerkingen die overigens niets afdoen aan het
voorgaande.

1

Kenmerk: 15/PA/U/025
Stcrt. 2401, 28 januari 2014
3
Kenmerk: ACM/DTVP/2015/204888
2

Muzenstraat 41 | 2511 WB Den Haag
Postbus 16326 | 2500 BH Den Haag

Geachte mevrouw Verhagen,

T 070 722 20 00 | F 070 722 23 55
info@acm.nl | www.acm.nl | www.consuwijzer.nl

Aantal bijlage(n):
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: ACM/DTVP/2015/205629
Contactpersoon: P. Rampertaap | Peter.Rampertaap@acm.nl | (070) 722 20 25
Onderwerp: 15.0950.52 Beoordeling tariefaanpassingen UPD per 1 januari 2016

Pagina
1/2

Den Haag, [30 september 2015]

OPENBARE VERSIE

1.

In februari 2015 heeft PostNL een promotieactie gehad met -onder bepaalde voorwaardengratis verzending van valentijnskaarten. Naar het oordeel van ACM betreft het hier een
dienst binnen de UPD die onder de tariefregulering valt. Mocht PostNL voor 2016
soortgelijke acties gaan houden, dan wordt ACM hiervan graag van tevoren op de hoogte
gesteld.

2.

Op pagina 3 van uw brief maakt u een opmerking over het gebruik van de meest recente
gerealiseerde cijfers bij de bepaling van de tariefruimte voor de jaren na 2016. Dit is voor
deze beoordeling niet relevant. ACM komt hier in een later stadium op terug.

ACM zal deze brief openbaar maken. Mocht PostNL van mening zijn dat er in deze brief
bedrijfsvertrouwelijke passages staan, dan verzoekt ACM PostNL dit binnen vijf werkdagen na

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik zal een afschrift van deze brief
verzenden aan het ministerie van Economische Zaken.

Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

(w.g.)
drs. J. Francke
Teammanager Telecom, Vervoer en Post
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dagtekening van deze brief onderbouwd aan te geven.

