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Ons kenmerk: ACM/DTVP/2016/203197_OV 

Zaaknummer: 15.0834.52.1.01 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 7:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van het bezwaar van Sandd B.V. van 22 
oktober 2015, aangevuld bij brief van 27 november 2015, tegen het besluit van ACM 
van 14 september 2015, waarin ACM vaststelt dat het kostentoerekeningsysteem voor 
de bepaling van de universele postdienst voldoet aan de wettelijke eisen en waarin 
ACM de basistariefruimte, de aanvullende tariefruimte alsmede de totale tariefruimte 
vaststelt. 

1. Verloop van de procedure

1. Bij besluit van 14 september 2015
1 
heeft ACM vastgesteld dat het door Koninklijke PostNL

B.V. (hierna: PostNL) gehanteerde kostentoerekeningsysteem voor de bepaling van de kosten

van de universele postdienst (hierna: UPD) voldoet aan de in de artikelen 7 tot en met 7d van 

de Postregeling 2009 gestelde eisen. 

2. Bij hetzelfde besluit heeft ACM conform de artikelen 14 tot en met 14e van de Postregeling

2009 voor de UPD voor 2016 de basistariefruimte vastgesteld op EUR 1,2675, de aanvullende

tariefruimte op EUR 1,0558 en de totale tariefruimte op EUR 1,3382.

3. Tegen voormeld besluit heeft Sandd B.V. (hierna: Sandd) bij brief van 22 oktober 2015
2 
op

nader aan te voeren gronden bezwaar gemaakt.

4. Bij brief van 19 november 2015
3 

heeft ACM, in het licht van artikel 7:4 van de Algemene wet

bestuursrecht, de dossierstukken aan PostNL overgelegd en PostNL gevraagd aan te geven

welke gegevens daaruit vertrouwelijk zouden moeten worden behandeld.

5. Bij brief van 27 november 2015
4 
heeft Sandd de gronden van het bezwaar nader aangevuld.

6. Bij brief van 16 december 2015
5 

heeft PostNL ACM verzocht te motiveren waarom Sandd

ontvankelijk is in haar bezwaar en motiveert PostNL welke documenten/passages van de

dossierstukken inzake het bezwaar van Sandd vertrouwelijk moeten worden behandeld.

1 
Kenmerk: ACM/DTVP/2015/204888. 

2 
Kenmerk: Legal/151022. 

3 
Kenmerk: ACM/DTVP/2015/206867. 

4 
Kenmerk: Legal/151127. 

5 
Kenmerk: 15/PA/U/037. 
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7. Bij brief van 3 februari 2016
6 
zet ACM uiteen waarom Sandd als belanghebbende bij het 

bestreden besluit wordt gezien en beoordeelt ACM het verzoek van PostNL om vertrouwelijke 

behandeling van de dossierstukken. 

 

8. Bij brieven van 16 februari 2016
7 
nodigt ACM Sandd en PostNL uit om aanwezig te zijn bij de 

hoorzitting naar aanleiding van het bezwaar van Sandd. 

 
9. Op 2 maart 2016 heeft voormelde hoorzitting plaatsgevonden. Naast de hoorzitting waarbij 

Sandd en PostNL in elkaars aanwezigheid zijn gehoord, is er op uitdrukkelijk verzoek van 

Sandd op 2 maart 2016 aansluitend ook een besloten hoorzitting gehouden waarbij alleen 

Sandd is gehoord. 

 

10. Op 24 maart 2016 heeft Sandd aan ACM een nadere schriftelijke reactie
8 
doen toekomen naar 

aanleiding van de aan Sandd verstrekte dossierstukken. 

 

11. Bij brief van 19 april 2016
9 
heeft PostNL gereageerd op het verslag van het besloten deel van 

de hoorzitting en de in dat kader overgelegde sheets alsmede op de nadere schriftelijke reactie 

van Sandd van 24 maart 2016. 

 
12. Bij brief van 23 mei 2016 heeft Sandd een reactie gegeven op de brief van PostNL van 19 april 

2016. Hierop heeft PostNL bij brief van 1 juni 2016 gereageerd. 

 

 

2. Het bestreden besluit 

 
13. In het bestreden besluit heeft ACM het op 25 augustus 2015 door PostNL aan ACM gezonden 

gewijzigde “Toerekeningsysteem Koninklijke PostNL B.V. 2015” beoordeeld. ACM stelt in het 

besluit vast dat het toerekeningsysteem voldoet aan de in de Postregeling 2009 gestelde 

eisen. De normen waaraan het toerekeningsysteem is getoetst, zijn (met name) opgenomen in 

de artikelen 7 tot en met 7d van de Postregeling 2009. Dit vormt de kern van het 

toetsingskader van het bestreden besluit. 

 
14. In het bestreden besluit stelt ACM tevens de tariefruimte voor de universele postdienst voor het 

jaar 2016 vast. PostNL heeft zelf de vrijheid om binnen deze tariefruimte de verschillende 

enkelstuks tarieven voor diensten binnen de universele postdienst vast te stellen. Hierbij is 

kostenoriëntatie per individuele dienst derhalve geen vereiste. 

 
 

6 
Kenmerk: ACM/DTVP/2016/200114. 

7 
Kenmerk: ACM/DTVP/2016/200873 (Sandd) en kenmerk: ACM/DTVP/2016/200870 (PostNL). 

8 
Kenmerk: Legal/160324. 

9 
Kenmerk: 16/PA/U/020. 
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15. Aan het bestreden besluit is het besluit van 9 april 2015
10 

voorafgegaan. In dat besluit heeft 

ACM vastgesteld dat het door PostNL gehanteerde kostentoerekeningsysteem voor de 

bepaling van de kosten van de UPD niet voldeed aan de in de artikelen 7 tot en met 7d van de 

Postregeling 2009 gestelde eisen. Om die reden heeft ACM de basistariefruimte, de 

aanvullende tariefruimte en de totale tariefruimte als bedoeld in de artikelen 14 en volgende 

van de Postregeling 2009 niet vastgesteld. 

 
16. Tegen voormeld besluit van 9 april 2015 heeft Sandd bij brief van 24 augustus 2015 bezwaar 

gemaakt. Dat bezwaar heeft Sandd op 15 oktober 2015 ingetrokken. 

 

 

3. Juridisch kader 

 
17. De hierna genoemde regelgeving is bij deze beslissing op bezwaar gebruikt als toetsingskader 

ten aanzien van de beoordeling van het kostentoerekeningssysteem 2015 van PostNL. 

 

18. Artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht luidt: 

“1. Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging 

van het bestreden besluit plaats. 

2. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan 

het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw 

besluit.” 

 
19. Artikel 21, eerste tot en met derde lid, van de Postwet 2009 luidt: 

“1. Een verlener van de universele postdienst kan gedeelten van de universele 

postdienst door anderen onder zijn verantwoordelijkheid doen uitvoeren. 

2. Een verlener van de universele postdienst rekent de kosten die anderen in rekening 

brengen voor het uitvoeren van gedeelten van de universele postdienst slechts toe 

aan de universele postdienst voor zover die kosten overeenkomstig de op grond van 

de artikelen 22, derde lid, en 25, zesde lid, vastgestelde regels zijn toe te rekenen aan 

de universele postdienst. 

3. Een verlener van de universele postdienst maakt de toerekening van de kosten van 

anderen, bedoeld in het tweede lid, inzichtelijk voor ieder gedeelte van de universele 

postdienst dat hij door anderen laat uitvoeren.” 

 
20. Artikel 22 van de Postwet 2009 luidt: 

“1. Een verlener van de universele postdienst brengt een boekhoudkundige scheiding 

aan tussen de kosten en opbrengsten van de universele postdienst en de kosten en 

opbrengsten van andere activiteiten. 

 
 

10 
Kenmerk: ACM/DTVP/2015/201934. Een openbare versie van dit besluit gepubliceerd op de website van ACM. 
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2. Een verlener van de universele dienst maakt de toerekening van de kosten en 

opbrengsten van de universele postdienst en de kosten en opbrengsten van andere 

activiteiten inzichtelijk aan de Autoriteit Consument en Markt. 

3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de 

inrichting van de boekhouding en de wijze van toerekening van de kosten van de 

universele postdienst, alsmede over de wijze waarop een verlener van de universele 

dienst de in het tweede lid bedoelde toerekening van kosten en opbrengsten 

inzichtelijk maakt.” 

 
Deze eisen zijn nader uitgewerkt in de artikelen 7 t/m 7d en 8 van de Postregeling 

2009. Deze artikelen luiden: 

“Artikel 7 

1. De verlener van de universele postdienst rekent alleen de daadwerkelijke kosten, 

bedoeld in artikel 25, derde lid, van de wet, van de universele postdienst 

overeenkomstig de artikelen 7a tot en met 7d, toe aan de universele postdienst, met 

dien verstande dat hij daartoe in ieder geval: 

a. alleen kosten die voor de universele postdienst zijn gerealiseerd, toerekent aan 

de universele postdienst; 

b. de voordelen die ontstaan doordat de verlener van de universele postdienst 

dezelfde productiemiddelen gebruikt voor het verrichten van de universele 

postdienst en zijn andere activiteiten evenredig verdeelt over de universele 

postdienst en die andere activiteiten. 

2. De verlener van de universele postdienst rekent de volgende kosten niet toe aan de 

universele postdienst: 

a. kosten van vreemd vermogen, eigen vermogen of genomen risico’s; 

b. een opslag voor rendement in de tarieven die anderen in rekening brengen voor 

het uitvoeren van gedeelten van de universele postdienst; 

c. goodwill; 

d. dotaties aan voorzieningen en vrijval van voorzieningen; 

e. afschrijvingskosten van materiële vaste activa die niet in gebruik zijn voor de 

universele postdienst of niet meer in gebruik zijn voor de universele postdienst. 

3. De daadwerkelijke kosten, bedoeld in het eerste lid, worden toegerekend aan de 

universele postdienst als geheel. 

 
Artikel 7a 

1. Bij de toerekening van de kosten aan de universele postdienst hanteert de verlener 

van de universele postdienst een kostentoerekeningsysteem dat: 

a. voldoet aan de beginselen van marktconformiteit, proportionaliteit en integraliteit; 

b. gebruik maakt van de berekeningsmethode activity based costing; 

c. inzichtelijk maakt hoe de hoogte van de toe te rekenen kosten is bepaald; 

d. de kosten zoveel mogelijk rechtstreeks toerekent; 

e. het oorzakelijk verband aangeeft tussen de kosten en daaraan ten grondslag 

liggende kostenveroorzakers; 

f. de kosten slechts eenmaal toerekent; 
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g. de toerekening van de kosten van anderen voor ieder gedeelte van de universele 

postdienst dat de verlener van de universele postdienst door anderen laat uitvoeren 

inzichtelijk maakt; 

h. de kosten op een zodanig gedetailleerd niveau toerekent dat daarmee de 

daadwerkelijke kosten bepaald kunnen worden. 

2. Indien de Autoriteit Consument en Markt heeft vastgesteld dat het 

kostentoerekeningsysteem niet voldoet aan de in de artikelen 7 tot en met 7d gestelde 

eisen, brengt de verlener van de universele postdienst het kostentoerekeningsysteem 

binnen twee maanden na die vaststelling alsnog in overeenstemming met die eisen. 

 
Artikel 7b 

1. De verlener van de universele postdienst rekent de directe kosten die uitsluitend 

voor de universele postdienst worden gemaakt toe aan de universele postdienst. 

2. Andere kosten dan de kosten, bedoeld in het eerste lid, rekent de verlener van de 

universele postdienst slechts toe aan de universele postdienst voor zover dat op grond 

van de artikelen 7c en 7d mogelijk is. 

 
Artikel 7c 

1. De verlener van de universele postdienst rekent de gezamenlijke kosten die 

gelijktijdig en zonder onderscheid gemaakt worden zowel voor de universele 

postdienst als voor andere activiteiten als volgt toe aan de universele postdienst: 

a. voor zover deze kosten op basis van een rechtstreekse analyse van de herkomst 

van deze kosten kunnen worden toegerekend aan de universele postdienst, worden 

ze met inachtneming van het bepaalde in het tweede tot en met vierde lid, 

toegerekend aan de universele postdienst; 

b. voor zover toerekening op basis van een rechtstreekse analyse, bedoeld in 

onderdeel a, niet mogelijk is, worden deze kosten toegerekend aan de universele 

postdienst op basis van een onrechtstreekse koppeling met een andere 

kostencategorie of groep van kostencategorieën waarvoor een directe toerekening 

mogelijk is en die een kostenstructuur kent die vergelijkbaar is met die van deze 

gezamenlijke kosten; 

c. voor zover toerekening van deze kosten niet mogelijk is op basis van onderdeel a 

of onderdeel b, worden deze kosten toegerekend aan de universele postdienst op 

basis van een algemene kostenverdeling die wordt berekend op grond van de 

verhouding tussen: 

1°. alle uitgaven die direct of indirect aan de universele postdienst worden 

toegerekend, en 

2°. alle uitgaven die direct of indirect aan de andere activiteiten worden 

toegerekend. 

2. In de rechtstreekse analyse, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, 

worden de kosten die uitsluitend gemaakt worden op grond van de eisen die bij of 

krachtens de wet aan de universele postdienst worden gesteld, toegerekend aan de 

universele postdienst, voor zover: 

a. de aldus berekende kosten niet gemaakt zouden worden zonder universele 
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postdienst; 

b. de andere activiteiten niet wezenlijk wijzigen als deze kosten niet gemaakt 

worden. 

3. Voor zover de kosten van een postdienst lager zouden zijn als die dienst zelfstandig 

in plaats van in combinatie met de universele postdienst zou worden verricht, worden 

in de rechtstreekse analyse, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, de 

kosten van zelfstandige aanbieding van die dienst in mindering gebracht op de 

gezamenlijke kosten, met dien verstande dat de kosten van zelfstandige aanbieding 

worden berekend met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. de berekende kosten zijn niet lager dan zonder universele postdienst mogelijk 

zou zijn, 

b. de berekende kosten maken daadwerkelijk een zelfstandige aanbieding van die 

dienst mogelijk, en 

c. de dienst die daadwerkelijk wordt verricht, is gelijk is aan de dienst op basis 

waarvan de kosten zijn berekend. 

4. In de rechtstreekse analyse, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, 

worden voor zover andere diensten dan postdiensten geen enkele invloed hebben op 

de gezamenlijke kosten, de kosten van deze diensten niet in mindering gebracht op de 

gezamenlijke kosten die worden toegerekend aan de universele postdienst. 

 
Artikel 7d 

De verlener van de universele postdienst rekent de gemeenschappelijke kosten die 

zonder onderscheid gemaakt worden ten behoeve van zowel de universele postdienst 

als alle andere activiteiten, en die niet kunnen worden toegerekend op basis van het 

gebruik van productiemiddelen, toe aan de universele postdienst aan de hand van 

dezelfde kostendrijvers als de kostendrijvers die hij gebruikt voor de toerekening van 

deze kosten aan andere activiteiten. 

 
Artikel 8 

1. De boekhouding van de verlener van de universele postdienst, bedoeld in artikel 22, 

derde lid, van de wet, wordt ingericht overeenkomstig consequent toegepaste, 

objectief gerechtvaardigde en algemeen aanvaardbare normen voor 

bedrijfsadministratie. 

2. De boekhouding van de verlener van universele postdienst geeft de kosten, zoals 

toegerekend op grond van het kostentoerekeningsysteem bedoeld in artikel 7a, en de 

opbrengsten van de universele postdienst weer.” 

 

21. Artikel 23 van de Postwet 2009 luidt: 

“1. Een verlener van de universele postdienst verstrekt jaarlijks aan de Autoriteit 

Consument en Markt een rapportage over de uitvoering van de universele postdienst. 

Deze rapportage bevat de resultaten van regelmatige metingen van de kwaliteit van 

de universele postdienstverlening en de hierbij behorende kwaliteitsnormen, alsmede 

een overzicht van de kosten en opbrengsten van de universele postdienstverlening, 

bedoeld in artikel 22, eerste lid. 
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2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de rapportage. Deze 

regels kunnen betrekking hebben op de inrichting van de rapportage, op de metingen, 

bedoeld in het eerste lid, alsmede op de op te nemen financiële gegevens.” 

 
Deze eisen zijn nader uitgewerkt in artikel 11, 12 en 13a van de Postregeling 2009; 

“Artikel 11 

1. De jaarlijkse rapportage gaat vergezeld van een financiële verantwoording van de 

verlener van de universele postdienst over de activiteiten ter uitvoering van de 

universele postdienst die is gebaseerd op de boekhouding van de verlener van de 

universele postdienst, bedoeld in artikel 8. 

2. De financiële verantwoording heeft betrekking op de uitvoering van de universele 

postdienst in het voorafgaande jaar en bevat: 

a. een overzicht van de daadwerkelijke kosten van de universele postdienst; 

b. een overzicht van de gerealiseerde volumes uitgesplitst naar: 

1. de universele postdienst, en 

2. de andere activiteiten van de verlener van de universele postdienst; 

c. de gegevens over de behaalde financiële resultaten en het behaalde rendement 

uit de activiteiten ter uitvoering van de universele postdienst zoals deze zijn 

opgenomen in een overzicht van de opbrengsten en de kosten aan de hand 

waarvan het netto bedrijfsresultaat van de activiteiten ter uitvoering van de 

universele postdienst kan worden vastgesteld en daarbij gehanteerde 

verdeelsleutels; 

d. een overzicht van: 

1. de gezamenlijke kosten, bedoeld in artikel 7c, 

2. de gemeenschappelijke kosten, bedoeld in artikel 7d, 

3. de mate waarin de in subonderdelen 1° en 2° bedoelde kosten zijn 

toegerekend aan de universele postdienst of aan de andere activiteiten, en 

4. een onderbouwing van de keuze voor de bij de onder 3° bedoelde 

toerekening gehanteerde toerekeningswijze en de gehanteerde 

verdeelsleutel, bedoeld in de artikelen 7c, eerste lid, en 7d; 

e. een aansluiting op de jaarrekening van de verlener van de universele postdienst 

van het resultaat van de universele postdienst waaruit het resultaat blijkt van de 

andere activiteiten; 

f. een toelichting die inzichtelijk maakt welke factoren een grote invloed hebben op 

de kosten en het resultaat; 

g. een overzicht van de kosten van de universele postdienst die niet meebewegen 

met de volumes van de universele postdienst. 

3. De verlener van de universele postdienst legt bij de financiële verantwoording de 

vastgestelde jaarrekening en het vastgestelde jaarverslag over van het jaar waarop de 

financiële verantwoording betrekking heeft. 

 

Artikel 12 

1. De jaarlijkse rapportage gaat vergezeld van een verklaring van een accountant die 

onafhankelijk is van de verlener van de universele postdienst. 
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2. De verklaring heeft betrekking op de controle van de accountant op: 

a. de wijze van inrichting van het kostentoerekeningsysteem, bedoeld in artikel 7a; 

b. de vaststelling van de kosten en opbrengsten van de universele postdienst op 

grond van het kostentoerekeningsysteem, bedoeld in artikel 7a; 

c. de inrichting van de boekhouding, bedoeld in artikel 8; 

d. het beleid ten aanzien van de dienstverleningspunten, bedoeld in artikel 9; 

e. de kwaliteit van de Overnight Service, bedoeld in artikel 10; 

f. de financiële verantwoording, bedoeld in artikel 11; 

g. de wijze van de berekening en van de vaststelling van de daadwerkelijke kosten, 

bedoeld in de artikelen 7 tot en met 7d; 

h. de vaststelling van de gerealiseerde volumes, bedoeld in artikel 11, tweede lid, 

onderdeel b. 

 
Artikel 13a 

De verlener van de universele postdienst overlegt uiterlijk op 1 maart 2014 de 

volgende informatie over het kostentoerekeningsysteem aan de Autoriteit Consument 

en Markt: 

a. een beschrijving van de organisatiestructuur en van de financiële 

verantwoordingsstructuur van de verlener van de universele postdienst en de 

onderneming waarvan de verlener van de universele postdienst deel uitmaakt; 

b. een beschrijving en onderbouwing van de methode voor vaststelling van de 

omvang van de aan de universele postdienst en aan de andere activiteiten toe te 

rekenen kosten en de daarbij gehanteerde waarderingsgrondslagen en 

afschrijvingstermijnen uitgesplitst naar: 

1. de universele postdienst, 

2. de andere activiteiten van de verlener van de universele postdienst; 

c. een beschrijving en onderbouwing van de toerekeningswijze, bedoeld in artikel 

11, tweede lid, onderdeel d, onderdeel 4°, met dien verstande dat daarbij ten minste 

op het volgende wordt ingegaan: 

1. de algemene uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de toerekening van 

de kosten, bedoeld in de artikelen 7c en 7d, en 

2. de gehanteerde (hulp-)kostenplaatsen, (hulp-)kostendragers en 

verdeelsleutels en de wijze waarop voorgenoemde componenten zijn 

gebaseerd op de methode van activity based costing; 

d. een functionele beschrijving van het kostentoerekeningsysteem, dat wordt 

gehanteerd op basis van artikel 7a.” 

 

22. Artikel 24, tweede lid, van de Postwet 2009 luidt: 

“De tarieven zijn uniform en op de kosten gebaseerd.” 

 

23. Artikel 25, eerste en zesde lid, van de Postwet 2009 luiden: 

“1. Bij ministeriële regeling, gehoord de Autoriteit Consument en Markt, wordt bepaald: 

a. met welk percentage de tarieven voor de universele postdienst jaarlijks 

gemiddeld ten hoogste mogen worden gewijzigd; 
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b. op welke wijze de jaarlijks gemiddelde wijziging, bedoeld in onderdeel a, wordt 

vastgesteld. (…) 

6. Bij de ministeriële regeling, bedoeld in het derde lid, worden regels vastgesteld met 

betrekking tot de elementen van de tarieven, de wijze van berekening van de tarieven 

en de toerekening van de kosten.” 

 
Deze eisen zijn nader uitgewerkt in de artikelen 14 t/m 14e van de Postregeling 2009; 

“Artikel 14 

1. Het percentage waarmee alle enkelstukstarieven voor het verlenen van de 

universele postdienst met betrekking tot het postvervoer van poststukken, als bedoeld 

in artikel 16, eerste lid, onderdeel a en b, tweede lid, onderdeel a en b, derde lid, 

onderdeel a en b, en vierde lid van de wet, tezamen jaarlijks gemiddelds mogen 

stijgen is het verschil tussen de enkelstukstarieven die der verlener van de universele 

dienst voor dit postvervoer hanteert en de totale tariefruimte. 

2. De totale tariefruimte bestaat uit de basis tariefruimte en de aanvullende 

tariefruimte. 

3. De totale tariefruimte wordt door de Autoriteit Consument en Markt berekend 

overeenkomstig de formule in onderdeel A van bijlage 3 en wordt uitgedrukt in een 

maximaal gemiddeld tarief per eenheid volume voor alle in het eerste lid genoemde 

postdiensten tezamen. 

4. Zodra de Autoriteit Consument en Markt opnieuw de basis tariefruimte heeft 

berekend, vervallen de eerder berekende basis tariefruimte en aanvullende 

tariefruimten. 

 
Artikel 14a 

1. De basis tariefruimte wordt uiterlijk op 1 september 2014 bepaald en vervolgens 

uitsluitend opnieuw bepaald indien: 

a. de Autoriteit Consument en Markt heeft vastgesteld dat het 

kostentoerekeningsysteem van de verlener van de universele postdienst niet 

voldoet aan de in de artikelen 7 tot en met 7d gestelde eisen, of 

b. de verlener van de universele postdienst zijn kostentoerekeningsysteem wijzigt of 

heeft gewijzigd. 

2. De basis tariefruimte wordt berekend voor alle enkelstukstarieven voor het verlenen 

van de universele postdienst met betrekking tot het postvervoer van poststukken, als 

bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a en b, tweede lid, onderdeel a en b, derde 

lid, onderdeel a en b, en vierde lid van de wet, tezamen. 

3. De basis tariefruimte wordt berekend overeenkomstig de formule in onderdeel B 

van bijlage 3. 

4. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, kan de Autoriteit Consument en Markt 

afzien van het opnieuw bepalen van de basis tariefruimte indien de wijziging beperkt 

van aard is. 

 

Artikel 14b 

1. De aanvullende tariefruimte voor het komende kalenderjaar wordt jaarlijks uiterlijk 
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op 1 september bepaald. 

2. De aanvullende tariefruimte wordt berekend voor alle enkelstukstarieven voor het 

verlenen van de universele postdienst met betrekking tot het postvervoer van 

poststukken, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a en b, tweede lid, 

onderdeel a en b, derde lid, onderdeel a en b, en vierde lid van de wet, tezamen. 

3. De aanvullende tariefruimte wordt berekend overeenkomstig de formule in 

onderdeel C van bijlage 3 en wordt weergegeven in een factor waarin de ontwikkeling 

van het maximaal gemiddelde tarief wordt uitgedrukt. 

 
Artikel 14c 

De berekening van de basis tariefruimte onderscheidenlijk de aanvullende tariefruimte 

vindt plaats op basis van de gegevens uit de financiële verantwoording over het jaar 

voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de basis tariefruimte wordt bepaald 

onderscheidenlijk het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvullende 

tariefruimte wordt bepaald, met uitzondering van de consumentenprijsindex. 

 
Artikel 14d 

1. In afwijking van artikel 14c, vindt in de situaties, genoemd in artikel 14a, eerste lid, 

onderdelen a en b, de berekening van de basis tariefruimte en de aanvullende 

tariefruimte plaats op basis van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, met 

uitzondering van de consumentenprijsindex. 

2. De verlener van de universele postdienst overlegt in de situaties, bedoeld in eerste 

lid, aan de Autoriteit Consument en Markt: 

a. de in artikel 11, tweede lid, genoemde gegevens, en 

b. de in artikel 13a, bedoelde gegevens, met dien verstande dat die gegevens zijn 

gebaseerd op het kostentoerekeningsysteem zoals ingericht na invoering van de 

wijziging overeenkomstig de vaststelling, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, 

onderdeel a, of de melding, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, onderdeel b. 

3. De verlener van de universele postdienst overlegt: 

a. de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde gegevens: binnen drie maanden, 

b. de in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde gegevens: binnen twee maanden, na 

de dag waarop de vaststelling, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, onderdeel a, of de 

melding, bedoeld in artikel 13, is gedaan. 

 
Artikel 14e 

1. De verlener van de universele postdienst overlegt gelijktijdig met de gegevens, 

bedoeld in artikel 14d, tweede lid, aan de Autoriteit Consument en Markt een 

verklaring van een accountant die onafhankelijk is van de verlener van de universele 

postdienst en die betrekking heeft op de controle van die accountant op: 

a. de in artikel 14d, tweede lid, bedoelde gegevens, en 

b. de inrichting van het gewijzigde kostentoerekeningsysteem van de verlener van 

de universele postdienst. 

2. De verklaring gaat vergezeld van het controleplan, het controleverslag van de 

accountant en het oordeel van de accountant over zijn controle.” 
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24. Artikel 26 van de Postwet 2009 luidt: 

“In afwijking van de artikelen 24 en 25 worden de kosten van het vervoer van 

poststukken die in hoofdzaak tekst bevatten in voor blinden bestemde tekens en die 

elk afzonderlijk ten hoogste zeven kilogram wegen door de verlener van de universele 

postdienst gedragen.” 

 

 
4. Ontvankelijkheid, bezwaargronden van Sandd en beoordeling hiervan door 

ACM 

 
 

4.1 Ontvankelijkheid 

 

25. Alvorens inhoudelijk in te gaan op de bezwaren van Sandd, gaat ACM eerst in op de vraag of 

Sandd belanghebbende is bij het bestreden besluit. Dienaangaande overweegt ACM als volgt. 

 
26. PostNL en Sandd zijn beide postvervoerbedrijven met een landelijk bezorgnetwerk en in die 

hoedanigheid actief op de postmarkt. Beide bedrijven richten zich (onder meer) op het 

marktsegment van de zakelijke (partijen)post
11 

binnen hetzelfde verzorgingsgebied 

(Nederland) en zijn aldus directe concurrenten van elkaar. Bovendien kan Sandd worden 

beschouwd – en Sand beschouwt zich ook als zodanig
12 

– als (potentieel) gegadigde voor de 

UPD en/of delen daarvan. 

 
27. Het bestreden besluit reguleert de UPD. Deze regulering moet ervoor zorgen dat de verlener 

van de UPD alleen de daadwerkelijke kosten toerekent aan de UPD. Dit om te voorkomen dat 

gebruikers van de UPD te veel betalen en om te voorkomen dat er ruimte is voor de UPD- 

verlener (PostNL) om te lage tarieven voor andere diensten te hanteren
13

, zoals bijvoorbeeld 

de dienstverlening op de zakelijke markt waar PostNL en Sandd concurreren. Te hoge UPD- 

tarieven als gevolg van een door ACM te hoog vastgestelde tariefruimte voor de UPD 

beïnvloeden daarmee in negatieve zin de concurrentiepositie van Sandd en daarmee raakt het 

bestreden besluit direct de concurrentiepositie van Sandd op onder meer voormeld 

marktsegment. ACM is van mening dat het concurrentiebelang rechtstreeks betrokken is bij het 

bestreden besluit en Sandd daarmee belanghebbende is in de zin van artikel 1:2, eerste lid, 

 
 

 
 

11 
Door zakelijke klanten (geen consumenten) verzonden poststukken; brieven, direct mail en periodieke uitgaven. 

12 
Vgl. bezwaar Sandd op nader aan te voeren gronden van 22 oktober 2015. 

13 
Vgl. hoofdstuk 1, par. 1, van de toelichting op de wijziging van de Postregeling 2009 ter herziening van de 

tariefregulering en verbetering van het inzicht in de kosten van de universele postdienstverlening, Staatscourant 2014, 
nr. 2401, 28 januari 2014. 
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van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
14

 

 
28. Tijdens de hoorzitting op 2 maart 2016 heeft PostNL nog betoogd – in het kader van de 

ontvankelijkheid van Sandd – dat de tarieven die PostNL hanteert in het segment waar PostNL 

en Sandd elkaar beconcurreren, tot stand komen zonder invloed van de opbrengsten die met 

de UPD behaald worden en zonder invloed van de kosten die aan de UPD worden 

toegerekend. In plaats daarvan worden de tarieven op de zakelijke markt volgens PostNL 

gedreven door digitale alternatieven, klanten met sterke inkoopmacht en de concurrentiestrijd 

met Sandd. PostNL ontkent dat de UPD-opbrengsten PostNL concurrentievoordeel 

verschaffen op de zakelijke markt. 

 
29. ACM volgt het betoog van PostNL niet. De UPD-regulering moet – zoals hiervoor in 

randnummer 27 uiteen is gezet – onder meer voorkomen dat er ruimte is voor de UPD-verlener 

om te lage tarieven voor andere diensten te hanteren. Of die ruimte er op basis van het 

bestreden besluit daadwerkelijk is en of die vervolgens ook wordt benut, is een andere vraag 

en op zichzelf niet relevant voor de beoordeling van de belanghebbendheid van Sandd. Dat 

geldt ook voor de vraag of de tarieven, zoals PostNL stelt, tot stand zouden komen zonder 

invloed van de opbrengsten die met de UPD behaald worden en zonder invloed van de kosten 

die aan de UPD worden toegerekend dan wel of de UPD-opbrengsten, zoals PostNL stelt, hem 

concurrentievoordeel verschaffen op de zakelijke markt. ACM blijft dan ook van oordeel dat het 

concurrentiebelang rechtsreeks betrokken is bij het bestreden besluit en Sandd als 

belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb moet worden aangemerkt. 

 

 

4.2 Bezwaargronden van Sandd 

 

30. Sandd verzoekt ACM het besluit van 14 september 2015
15 

te herroepen en zo spoedig 

mogelijk een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de door Sandd aangevoerde 

bezwaargronden. 

 
31. De bezwaargronden die ACM heeft gedestilleerd uit hetgeen Sandd heeft aangedragen in zijn 

bezwaarschrift, de toelichtingen tijdens het openbare deel en het besloten deel van de 

hoorzitting alsmede uit de de nadere schriftelijke reactie van 24 maart 2016, kunnen grofweg 

worden onderverdeeld in vijf categorieën: 

 
 

14  
Volgens vaste jurisprudentie van het CBb zijn concurrenten in die hoedanigheid als belanghebbende aan te merken 

bij een besluit dat is gericht tot een andere onderneming, wanneer zij (gedeeltelijk) op dezelfde markt opereren (CBb, 1 
september 2009, LJN: BJ8176, AB 2009, 396 en Vrz. rechter CBb 28 oktober 2008, AWB 08/561 e.a.), LJN: BG1734). 
In vergelijkbare zin oordeelt ook de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (bijv. ABRvS 4 mei 2011, AB 
2011/317) ten aanzien van belanghebbendheid van concurrenten. Belanghebbendheid van concurrenten wordt door het 
CBb ook aangenomen bij sanctiebesluiten (CBb 5 december 2007, ECLI:NL:CBB:2007:BB9361). 
15 

Kenmerk: ACM/DTVP/2015/204888. 
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a) procesmatige bezwaren; 

b) bezwaren over de systematiek van het kostentoerekeningsysteem en de tariefruimte; 

c) bezwaren over de hoogte van de kosten van de UPD en de niet-UPD; 

d) bezwaren over de hoogte van de tarieven - zowel binnen de UPD als buiten de UPD 

- in relatie tot de kosten; 

e) bezwaren over het marktgedrag van PostNL. 

 
ACM zal, aan de hand van vorenstaande rubricering, oordelen over de door Sandd 

aangevoerde bezwaren. Alvorens dat te doen, merkt ACM wel op dat Sandd in het kader van 

deze bezwaarprocedure in haar reactie van onder meer 24 maart 2016 een groot aantal 

vragen heeft gesteld, een alternatieve kostentoerekeningsmethode heeft voorgesteld en 

(sheet)presentaties heeft overgelegd. ACM betwijfelt of daarbij sprake is van bezwaargronden 

in de zin van artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de Awb. ACM heeft in dit geval 

niettemin - mede gelet op de omstandigheid dat Sandd geen kennis kan nemen van 

vertrouwelijk aangemerkte informatie - de opgeworpen vragen en opmerkingen zo veel 

mogelijk meegenomen in voormelde rubricering van de bezwaargronden en daarop 

gereageerd. ACM merkt daarbij op dat deze wijze van bezwaar maken het voor ACM uitermate 

lastig maakt om de concrete bezwaargronden te achterhalen en daar gefundeerd op te 

reageren. 

 
4.2.1 Categorie a): procesmatige bezwaren 

 

Besluitvormingsproces te lang 

32. Sandd vindt dat het besluitvormingsproces te lang heeft geduurd en stelt dat dit in het voordeel 

van PostNL geweest kan zijn. Tijdens het openbare gedeelte van de hoorzitting op 2 maart 

2016 heeft Sandd toegelicht dat PostNL het tempo van het besluitvormingsproces kan bepalen 

en ervoor moet worden gewaakt dat dit niet op een verkeerde manier gebeurt.
16

 

 
Oordeel ACM 

33. ACM ziet niet in dat PostNL bewust, zo lijkt althans Sandd te suggereren, zou hebben 

aangestuurd op een trage besluitvorming en evenmin dat hij daarbij baat zou hebben gehad. 

Sandd heeft naar het oordeel van ACM ook onvoldoende onderbouwd hoe dit in het voordeel 

van PostNL kan zijn geweest. Overigens merkt ACM nog op dat, voor zover Sandd dat 

mogelijk zou menen, de enkele omstandigheid dat de besluitvorming te lang op zich zou 

hebben laten wachten, niet betekent dat het bestreden besluit als gevolg daarvan onrechtmatig 

is. 

 

Te veel informatie is vertrouwelijk gemaakt 

34. Sandd geeft aan dat in het bestreden besluit veel informatie vertrouwelijk is gemaakt. Hierdoor 

 
 

16
Vgl. p. 2-3 van het verslag van het openbaar gedeelte van de hoorzitting. 
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kan Sandd niet nagaan op basis waarvan ACM heeft geconcludeerd dat het 

kostentoerekeningsysteem voldoet aan de Postregeling 2009. 

 
Oordeel ACM 

35. In het bestreden besluit en in de onderliggende dossierstukken is informatie vertrouwelijk 

gemaakt voor zover het informatie betreft die concurrentiegevoelig is. Deze informatie mag 

volgens ACM, gelet op artikel 7:4, zesde lid, Awb, om gewichtige redenen niet aan Sandd ter 

kennis worden gebracht.
17 

ACM verwijst in dit verband naar de brief van ACM van 3 februari 

2016.
18

 

36. Voor zover Sandd aanvoert dat onvoldoende transparant is op basis van welke gegevens ACM 

tot het oordeel is gekomen dat het kostentoerekeningsysteem in overeenstemming is met de 

geldende wet- en regelgeving, en op basis van welke gegevens de tariefruimte wordt 

berekend, merkt ACM het volgende op. ACM beschikt over alle gegevens die zo nodig door de 

rechter – indien de toestemming als bedoeld in artikel 8:29, vijfde lid, Awb wordt verleend – 

kunnen worden gecontroleerd. In dit verband wijst ACM op een uitspraak van het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over het EDC-kostentoerekeningsysteem van KPN waarin 

een vergelijkbaar vraagstuk aan de orde was. Het CBb overwoog onder meer dat het inherent 

is aan iedere vorm van kostentoerekening die is gebaseerd op daadwerkelijke kosten, dat niet 

voor alle betrokken partijen volledig inzichtelijk kan zijn op basis van welke gegevens een tarief 

wordt berekend.
19

 

 
37. In het licht van vorenstaande merkt ACM verder nog op, dat de enkele omstandigheid dat er 

delen van het besluit en de dossierstukken voor Sandd onleesbaar zijn gemaakt, niet betekent 

dat, voor zover Sandd dat zou menen, het bestreden besluit onrechtmatig is of onvoldoende 

gemotiveerd is. 

 

Conclusie 

38. Gelet op het vorenstaande komt ACM tot de conclusie dat de bezwaargronden onder categorie 

a) ongegrond zijn. 
 

4.2.2 Categorie b): bezwaren over de systematiek van het kostentoerekeningsysteem en de 
tariefruimte 

 

Gebruik afwijkende definities 

39. ACM stelt vast dat PostNL andere definities hanteert dan die uit de Postregeling 2009. Hoewel 

 
 

17 
Deze informatie kwalificeert naar de mening van ACM ook als bedrijfs- en fabricagegegevens in de zin van artikel 10, 

eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob. 
18 

Kenmerk: ACM/DTVP/2016/200114. 
19 

CBb 13 juli 2006, r.o. 7.1.3 (ECLI:NL:CBB:2006:AY3821, zaaknummer AWB 05/701, 05/708 en 05/709). 
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ACM meent dat dit geen materieel effect heeft, betekent dit volgens Sandd echter niet dat er in 

het geheel geen effect is. Sandd maakt bezwaar tegen het hanteren van afwijkende definities 

door PostNL omdat daardoor afwijkingen van het wettelijk kader moeilijk op te sporen zijn. 

 
Oordeel ACM 

40. In het besluit van 9 april 2015 – dat vooraf ging aan het bestreden besluit – heeft ACM 

geoordeeld dat de definities die PostNL hanteert niet aan de definities van de Postregeling 

2009 voldoen.
20 

Hierdoor werden de vaste kosten die uitsluitend voor de UPD worden gemaakt 

ten onrechte niet meegenomen onder de noemer van directe kosten en omgekeerd werden 

variabele kosten van het gezamenlijke productieproces onterecht als vaste kosten aangemerkt. 

Na uitvoerig onderzoek is ACM echter tot de conclusie gekomen dat de toerekeningen zoals ze 

door PostNL feitelijk werden en worden toegepast, wel in overeenstemming zijn met de eisen 

van de Postregeling 2009. Met andere woorden, PostNL hanteert in zijn 

kostentoerekeningsysteem weliswaar afwijkende definities, maar voert de berekening feitelijk 

conform de Postregeling 2009 uit. 

 
41. De inhoud van de discussie die tussen PostNL en ACM over dit onderwerp is gevoerd, is 

weergegeven in het dossierstuk met als kenmerk 2015305172. Dit betreft een e-mail van ACM 

aan PostNL met twee bijlagen, een document met de titel ‘Afspraken KTS UPD PostNL’ en een 

‘wijzigingen bijhouden’-versie van de bedrijfsinterne ‘Handleiding kostentoerekening M&S’ van 

PostNL uit juni 2015, waarin de afspraken over wijzigingen in het kostentoerekeningsysteem en 

de beschrijving daarvan zichtbaar zijn als nog te verwerken wijzigingen. Zo wordt op pagina 7 

met voorbeelden toegelicht dat de volumeafhankelijke en de volumeonafhankelijke kosten 

zowel vaste als variabele componenten bevatten. 

 
42. Op pagina 9 staat hoe de toerekeningsstappen in elkaar zitten. Kort samengevat, worden eerst 

de verkeersafhankelijke (VA) kosten toegerekend volgens de ‘cascade’ van de artikelen 7b en 

7c van de Postregeling 2009 (kortweg: zo veel mogelijk op basis van een directe relatie, zo 

nodig op basis van een indirecte relatie of naar rato van de reeds eerder verdeelde kosten). 

Van de resterende volumeonafhankelijke (VO) kosten wordt dan een deel, conform de 

voorschriften van artikelen 7c, tweede lid, van de Postregeling 2009, toegerekend aan de 

Overservice 
21 

en een deel op grond van de bepalingen in artikel 7c, derde lid, toegerekend 

aan de Basic Service.
22

 

 

 
 

20 
Vgl. randnummers 29-36 van het besluit van 9 april 2015. Zoals is opgemerkt, heeft Sandd het bezwaar tegen dat 

besluit ingetrokken. 
21 

De ‘Overservice’ heeft betrekking op de extra kosten die PostNL maakt om te voldoen aan de wettelijke eisen die aan 
de UPD zijn gesteld, bijvoorbeeld in de zin van aantallen en plaatsing van brievenbussen en postagentschappen. Het 
betreft meerkosten ten opzichte van de volgens PostNL economisch optimale spreiding. 
22 

Voor de volledigheid: op grond van artikel 7c, vierde lid, van de Postregeling 2009, worden er geen VO kosten 
toegerekend aan de differentiële diensten. 
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43. Daarna worden de specifieke VO kosten van de Kerst- en Nieuwjaarspost toegerekend, 

waarna de gezamenlijke (VO) kosten van de 24-uursdienst, de Overnight Service, resteren. Op 

pagina 32 staat bijvoorbeeld ook hoe, nadat de totale ververkeersonafhankelijke kosten van de 

Overnight service zijn bepaald, deze conform artikel 7c, eerste lid onder a, met behulp van 

activity based costing worden toegerekend aan de UPD en de niet-UPD op basis van het 

gebruik dat de diensten binnen en buiten de UPD van de productiemiddelen maken. 

 
44. Op basis van het vorenstaande heeft ACM terecht geconcludeerd dat het hanteren van deze 

definities geen materieel effect heeft op de feitelijke toerekening. 

 

Basic Service en UPD: het stand alone model 

45. Ten aanzien van Basic Service maakt Sandd bezwaar tegen het gebruik van de zogenoemde 

stand-alone-kosten. Volgens Sandd moet artikel 7c, derde lid, van de Postregeling 2009 

worden gezien als een uitzonderingsbepaling en volgens hem is er geen sprake van een 

dergelijke uitzondering. 

 
46. Sandd merkt op dat PostNL er kennelijk van uitgaat dat deze dienst los van de UPD goedkoper 

kan worden uitgevoerd. Het is voor Sandd onduidelijk hoe ACM dit getoetst heeft. Sandd 

meent ook dat het hypothetische stand-alone-bedrijf niet realistisch is. 

 
47. Sandd is bovendien van opvatting dat PostNL de zakelijke postmarkt als uitgangspunt moet 

nemen en uitsluitend de differentiële kosten aan de UPD mag toerekenen. 

 
48. Verder verbaast Sandd zich erover dat een stand-alone UPD-bedrijf (volgens zijn eigen 

berekening) lagere kosten kan hebben dan PostNL terwijl de kosten van de UPD niet meer 

zouden moeten bedragen dan wat marginale kosten. 

 
49. Sandd betwijfelt ook of het juist is het virtuele bedrijf te modelleren op basis van loonkosten op 

minimumniveau, terwijl de loonkosten van PostNL zelf veel hoger zijn. 

 
Oordeel ACM 

50. Op grond van artikel 7c, derde lid, van de Postregeling 2009 is het onder voorwaarden
23 

toegestaan om aan bepaalde niet-UPD-diensten niet de werkelijke kosten toe te rekenen, maar 

de (lagere) zogenoemde stand-alone-kosten. PostNL heeft dit gedaan bij de kosten van de 

Basic Service. Deze dienst kan met een marktconform stand-alone-netwerk goedkoper worden 

 

 
23  De voorwaarden van artikel 7c, derde lid zijn: 
a. de berekende kosten zijn niet lager dan zonder universele postdienst mogelijk zou zijn, 
b. de berekende kosten maken daadwerkelijk een zelfstandige aanbieding van die dienst mogelijk, 
c. de dienst die daadwerkelijk wordt verricht, is gelijk is aan de dienst op basis waarvan de kosten zijn berekend.
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geleverd dan met het geïntegreerde netwerk van PostNL.
24 

Dit kan bijvoorbeeld omdat het 

geïntegreerde netwerk in verschillende processen een productiecapaciteit bevat die niet nodig 

is voor de Basic Service. Daarbij kan gedacht worden aan de meerkosten van een vijfdaagse 

bezorging ten opzichte van driedaagse bezorging en aan extra productiecapaciteit die nodig is 

om post binnen 24 uur te kunnen bezorgen. Ook zijn, door historische oorzaken, de lonen van 

de medewerkers van PostNL gemiddeld hoger dan marktconforme lonen. Onder andere in 

paragraaf 3.2.2.2 van de eerder aangehaalde “Handleiding kostentoerekening M&S” is 

beschreven hoe deze toerekening in zijn werk gaat.
25

 

 
51. De 24-uursdienst bepaalt dus de maximale capaciteit van veel elementen in het netwerk en 

daarmee ook een flink deel van de kosten van dat netwerk. Omgekeerd, als er geen 24 

uursdienst bestond, zou, bij hetzelfde volume, de capaciteit in veel elementen in het netwerk 

van PostNL kleiner kunnen zijn. Het gebruik van die elementen in het netwerk zou meer in de 

tijd gespreid kunnen plaatsvinden, waardoor er minder piekcapaciteit nodig zou zijn en de 

gemiddelde bezettingsgraad zou toenemen. Ter illustratie, als de post binnen 24 uur moet 

worden bezorgd, moet deze snel gecollecteerd, gesorteerd en voorbereid worden. Daarvoor is 

een hoge piekcapaciteit nodig. Als er meer tijd is, kan het werk meer gespreid in de tijd gedaan 

worden, waardoor het goedkoper kan. Als de post niet binnen 24 uur bezorgd hoeft te worden, 

kan ook het transport efficiënter georganiseerd worden, omdat ritten gecombineerd kunnen 

worden. Bij de distributie werkt het juist andersom: voor de 24-uurs-post is het nodig dat 

bezorgers vijf dagen per week hun route lopen, ook al is op sommige dagen maar weinig post 

te bezorgen. [vertrouwelijk]. Als het aantal bezorgdagen minder wordt, treden er twee 

effecten op. Bij minder bezorgdagen hoeft dus ook minder vaak per week het bezorgnetwerk 

ingezet te worden en bovendien is het netwerk per bezorgdag beter gevuld. 

 
52. Verder kan worden gewezen op andere kostenverschillen tussen de Basic Service en de UPD 

die de Basic Service goedkoper maken. Zo wordt Basic Service post meestal rechtstreeks 

afgeleverd bij businessbalies (goedkoper collectieproces). Ook het sorteerproces resulteert 

voor de Basic Service in lagere kosten. Waar het gaat om het sorteerproces kan worden 

opgemerkt dat de UPD-post ongesorteerd bij PostNL binnenkomt en volledig gesorteerd moet 

worden terwijl Basic Service post voor een aanzienlijk deel al gesorteerd aangeleverd wordt.
26 

Daar komt bij dat UPD-brieven veelal met de hand geadresseerd zijn, waardoor er vaker 

fouten optreden in het sorteerproces. Het herstellen van deze fouten levert meer handwerk op. 

 
 

 

24 
Met marktconformiteit wordt in dit verband bedoeld: ‘daadwerkelijk haalbaar in de markt’, zoals bedoeld in artikel 7c, 

derde lid, onder b, van de Postregeling 2009. Dit begrip van marktconformiteit dient te worden onderscheiden van het 
begrip marktconformiteit als bedoeld in artikel 7a, eerste lid onder a, van de Postregeling 2009. 
25 

Bijvoorbeeld in het ‘Toerekeningsysteem Koninklijke PostNL 2015, 25 augustus 2015 (conceptversie 3.2 23 
augustus) op pagina 36 en 37 onder het hoofdje ‘Kostentoerekening’ is deze informatie ook te vinden. 
26 

Ook deze gesorteerde post moet in sommige gevallen voor een deel nog gesorteerd worden, maar minder intensief. 
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53. Naar het oordeel van ACM is daarmee goed te verklaren dat de Basic Service dienst los van 

de UPD goedkoper kan worden uitgevoerd en PostNL op juiste gronden gebruik heeft kunnen 

maken van de stand-alone-bepaling in artikel 7c, derde lid, van de Postregeling 2009. 

 
54. Voor een beter begrip over de werking van het door PostNL gehanteerde stand-alone-model 

en de effecten daarvan wordt verwezen naar de bijlage bij dit besluit. 

 
55. Ten aanzien van het realiteitsgehalte van de aannames in het stand-alone-model van PostNL 

en de marktconformiteit van de daaruit voortvloeiende kosten wordt het volgende opgemerkt. 

 
56. ACM is gebleken dat de kosten per poststuk in het stand-alone-model hoger zijn dan die van 

Sandd
27 

en dat er geen synergievoordelen aan de Basic Service worden toegerekend. De aan 

de Basic Service toegerekende kosten zijn dus niet lager dan zonder de universele postdienst 

mogelijk zou zijn. 

 
57. Uit de vergelijking met Sandd blijkt ook dat het mogelijk is tegen de kosten van het stand- 

alone-model een onderneming te exploiteren met een vergelijkbare dienstverlening. 

 
58. Ook is de dienstverlening waarop de kosten in het stand-alone-model zijn gebaseerd gelijk aan 

de feitelijke dienstverlening door PostNL in de Basic Service. 

 
59. Gelet op het vorenstaande is naar het oordeel van ACM aan de voorwaarden van artikel 7c, 

derde lid voldaan. 

 
60. De wens van Sandd om voor de UPD uitsluitend de differentiële of marginale kosten mee te 

nemen is, net als de door Sandd geuite wens om uit te gaan van vermijdbare kosten, niet in 

overeenstemming met het integraliteitsprincipe van artikel 7a van de Postregeling 2009. Dat 

principe gaat ervanuit dat alle kosten die voor de UPD worden gemaakt, ook daadwerkelijk 

daaraan worden toegerekend.
28

 

 
61. De veronderstelling van Sandd dat het virtuele bedrijf voor de Basic Service uitsluitend 

loonkosten op minimumniveau bevat, is overigens onjuist. Het model is gebaseerd op een 

startsalaris voor postbezorgers op minimumloonniveau. Dat is een marktconform loonniveau 

voor deze medwerkers. Het model bevat wel hogere lonen voor hogere functies en voor meer 

ervaren medewerkers. 

 
62. ACM concludeert dat het model realistisch is en dat de kosten per eenheid die daaruit 

voortvloeien marktconform zijn. Met andere woorden, ACM is van oordeel dat het redelijkerwijs 
 

 

27  
Bron: jaarrekening 2014 van Sandd. 

28 
Vgl. toelichting op de gewijzigde Postregeling, Staatscourant 2014, nr. 2401, 28 januari 2014, p. 17. 
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mogelijk is dergelijke diensten tegen dergelijke kosten te leveren. 

 

Omzet als verdeelsleutel 

63. Voor Sandd is niet inzichtelijk wat de beweegredenen zijn voor de keuze van omzet als 

verdeelsleutel bij de toerekening van gemeenschappelijke kosten en marktbewerkingskosten
29 

omdat deze beweegredenen vertrouwelijk zijn gemaakt. 

 
64. Uit het bezwaarschrift volgt dat Sandd uit het bestreden besluit opmaakt dat ACM omzet geen 

goede verdeelsleutel vindt voor de toerekening van gemeenschappelijke kosten. Sandd 

betoogt dat PostNL de gemeenschappelijke kostenposten en marktbewerkingskosten toerekent 

op basis van omzet in plaats van op basis van kosten. Dit levert – mede gelet op de 

omstandigheid dat PostNL, naar de mening van Sandd, een te hoge vergoeding toegerekend 

krijgt voor de UPD-dienstverlening – een onjuist beeld van de daadwerkelijk gemaakte kosten 

op. Volgens Sandd is dus niet inzichtelijk of de aan de UPD toegerekende gemeenschappelijke 

kosten daadwerkelijk op kosten gebaseerd zijn in de zin van artikel 7 Postregeling 2009, artikel 

24, tweede lid, Postwet en artikel 12 en 14 Richtlijn 2008/6/EG. 

 
65. Volgens Sandd leidt het toerekenen op basis van omzet tot een vicieuze cirkel van steeds 

hogere tarieven voor de UPD. Sandd betoogt dat, wanneer de UPD-tarieven stijgen, de omzet 

automatisch ook stijgt. Vervolgens zullen dan meer kosten aan de UPD worden toegerekend, 

waardoor de tarieven ook weer verder stijgen. Hierdoor wordt het kostenvoordeel op de 

zakelijke markt steeds groter. 

 
Oordeel ACM 

66. Voor zover Sandd vindt dat de beweegredenen voor de keuze om omzet als verdeelsleutel te 

hanteren voor haar niet inzichtelijk zijn, verwijst ACM naar hetgeen hiervoor in randnummers 

35-37 is opgemerkt. 

 
67. Ten aanzien van de kritiek van Sandd op het gebruik van omzet als verdeelsleutel voor de 

toerekening van gemeenschappelijke kosten en marktbewerkingskosten merkt ACM op, gelet 

op het bepaalde in artikel 7d van de Postregeling 2009, dat PostNL omzet als verdeelsleutel 

mag toepassen. 

 
68. Wat betreft de gemeenschappelijke kosten is daarbij in de eerste plaats relevant dat de UPD- 

verlener deze op grond van artikel 7d van de Postregeling 2009 moet toerekenen aan de UPD 

aan de hand van dezelfde kostendrijvers als de kostendrijvers die hij gebruikt voor de 

toerekening van deze kosten aan andere activiteiten. Omdat PostNL de gemeenschappelijke 

 
 

29 
Voor de volledigheid: marktbewerkingskosten worden door PostNL niet tot de gemeenschappelijke kosten gerekend, 

maar tot de gezamenlijke kosten. Dit is conform de definities van de Postregeling 2009. 
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kosten sinds jaar en dag concernbreed toerekent op basis van omzetten
30

, moet hij dat dus 

voor de UPD ook doen. De toerekening van de gemeenschappelijke kosten op basis van 

omzetten is dus in overeenstemming met de Postregeling 2009. 

 
69. Nog los van het vorenstaande merkt ACM op dat een betere toerekeningsgrondslag 

(bijvoorbeeld een tijdregistratie waaruit blijkt waaraan managers en staf op het hoofdkantoor 

hun tijd besteden) ook niet voorhanden is. Bovendien heeft PostNL aannemelijk gemaakt dat 

de inspanningen van management en staf op het hoofdkantoor een zekere relatie hebben met 

de omzetten die de verschillende bedrijfsonderdelen genereren.
31 32

 

 

70. De marktbewerkingskosten behoren in de systematiek van de Postregeling niet tot de 

gemeenschappelijke kosten, maar tot de gezamenlijke kosten. PostNL heeft naar aanleiding 

van de aanvankelijke afwijzing door ACM de toerekeningswijze voor de 

marktbewerkingskosten verfijnd. De toerekening vindt nu plaats op basis van de 

omzetverhouding UPD en niet-UPD per verkoopkanaal, terwijl dat aanvankelijk over het geheel 

plaatsvond.
33 34 

ACM vindt dat deze invulling in overeenstemming is met artikel 7c, eerste lid 

onder a, van de Postregeling 2009. 

 

Efficiënte kosten 

71. Sandd stelt dat niet is gebleken dat ACM heeft getoetst of in het kostentoerekeningsysteem 

van PostNL is uitgegaan van efficiënte kosten, zoals de Europese wetgever heeft 

voorgeschreven. Sandd wijst erop dat op grond van artikel 24, tweede lid, van de Postwet 

2009 de UPD-tarieven op daadwerkelijke kosten gebaseerd moeten zijn en dat het daarbij 

moet gaan om efficiënte kosten, zoals blijkt uit Richtlijn 2008/6/EG en de Memorie van 

Toelichting bij artikel 18, tweede lid, van de Postwet 2009. 

 
Oordeel ACM 

72. In artikel 12 van de Richtlijn 2008/6/EG staat volgens welke beginselen de tarieven voor elk 

van de diensten die deel uitmaken van de UPD worden vastgesteld. Zo moeten de prijzen 

onder meer kostengeoriënteerd zijn en een ”efficiënte aanbieding van de UPD stimuleren” 
35

. 

Dat laatste is niet hetzelfde als een eis van efficiënte kosten en doet geen afbreuk aan het 

uitgangspunt van daadwerkelijke kosten. 

 
 

 

30 
Zie paragraaf 3.2.2.7 van de ‘wijzigingen bijhouden’-versie van de ‘Handleiding Kostentoerekening M&S’ van juli 

2015. 
31 

Zie bijvoorbeeld pagina 41 en 42 van het ‘Toerekeningsysteem Koninklijke PostNL 2015, 25 augustus 2015 (concept 
3.2  23 augustus). 
32 

Overigens maken de aan de UPD toegerekende gemeenschappelijke kosten [vertrouwelijk] van de totale kosten 
van de UPD uit. 
33 

Zie de tekstwijzigingen op pagina 30 en 31 van de ‘Handleiding Kostentoerekening M&S’ van juli 2015. 
34 

[vertrouwelijk]. 
35  

Artikel 12 van de Richtlijn 2008/6/EG. 
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73. In artikel 24, tweede lid, van de Postwet 2009 is invulling gegeven aan dat beginsel en is 

bepaald dat de tarieven uniform en op kosten gebaseerd moeten zijn. Artikel 24 van de 

Postwet 2009 heeft nadere invulling gekregen in de Postregeling 2009. ACM is van mening dat 

met deze nationale regelgeving op correcte wijze invulling is gegeven aan het voormelde 

Unierechtelijke beginsel. Daarbij heeft de wetgever zich er ook rekenschap van gegeven dat 

de prijzen een”efficiënte aanbieding van de UPD stimuleren”: 

 
“De vierjaarlijkse berekening van de tariefruimte gaf de verlener van de UPD een prikkel om de 

productie efficiënt in te richten. Enerzijds was het voordeel van een rendement boven het redelijk 

rendement in de tussenliggende jaren voor de verlener van de UPD. Anderzijds moesten ook 

kostenstijgingen door bijvoorbeeld dalende volumes in de tussenliggende jaren door de verlener 

van de UPD zelf worden opgevangen. De volumes dalen echter zo sterk dat het niet mogelijk is 

om de efficiëntie van de productie van de UPD daarop snel genoeg aan te passen, mede door de 

wettelijke eisen die aan de UPD worden gesteld. De prikkel heeft daardoor een averechtse 

uitwerking. In de onderhavige regeling is deze prikkel daarom beperkter, maar niet geheel 

weggenomen. Net als in het oude systeem wordt de tariefruimte voor het komende jaar gebaseerd 

op  cijfers  over  het  voorgaande  jaar,  omdat  dat  de  meest  recente  beschikbare      cijfers                  

zijn. Hierdoor blijft in de regulering een prikkel tot efficiëntie bestaan. De belangrijkste prikkels tot 

efficiëntie komen echter van buiten de regeling. Prijsstijgingen zijn bijvoorbeeld niet onbegrensd 

door de vraaguitval die ze kunnen veroorzaken. Bovendien heeft een geïntegreerd bedrijf ook een 

prikkel om de kosten voor de niet-UPD diensten te verlagen en vertalen die kostenbesparingen 

zich ook in lagere kosten voor de UPD.”
36

 

 
74. Ten aanzien van het beroep dat Sandd doet op de parlementaire toelichting bij artikel 18, 

tweede lid, van de Postwet (artikel 19 van de huidige Postwet) merkt ACM op dat dit artikellid 

niet gaat over de kostentoerekening van de UPD, maar over wanneer de verlener van de UPD 

de uitvoering van de UPD kan weigeren indien dat in strijd is met de eisen die met het oog op 

doelmatig postvervoer in zijn algemene voorwaarden zijn gesteld. In dát kader wordt in de 

Memorie van Toelichting opgemerkt dat “van de UPD-verlener wordt verwacht dat hij de 

postvervoerdiensten van de UPD doelmatig uitvoert, ten einde de kosten voor de uitvoering 

van de UPD zo laag mogelijk te houden”. Artikel 19, tweede lid, van de Postwet 2009 schrijft 

niet voor op welke wijze de kostentoerekening moet plaatsvinden. Noch uit artikel 19, tweede 

lid, noch uit de daarbij gegeven toelichting blijkt dat het bij daadwerkelijke kosten in het kader 

van de kostentoerekening dus moet gaan om efficiënte kosten, zoals Sandd meent. 

 

 

Kostentoerekening op basis van vermijdbare kosten 

75. Sandd voert aan dat de door PostNL gehanteerde wijze van kostentoerekening haaks staat op 

het uitgangspunt van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Postregeling 2009 (vermijdbare 
 

 

36 
Citaat uit de algemene toelichting bij de wijziging van de Postregeling 2009 van 28 januari 2014, Staatscourant 2014 

nr. 2401, pagina 12-13. Zie ook aldaar pagina 14 en de artikelsgewijze toelichting op artikel 14b, pagina 21. 
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kosten, aldus Sandd). In dit verband wijst Sandd op een citaat uit een advies van de State Aid 

Group van EAGCP waaruit blijkt dat uitsluitend kosten die fluctueren met de UPD aan de UPD 

mogen worden toegerekend. 

 
76. Sandd meent dat er een onjuiste berekeningsmethode is gehanteerd en wijst op de EU 

kaderregeling van de Europese Commissie (2012/C 8/03)37 en bijlage 1 bij Richtlijn 

2008/6/EG. De (netto)kosten die (naar verwachting) moeten worden gemaakt voor de 

uitvoering van openbare dienstverplichtingen, zoals de UPD, moeten worden berekend aan de 

hand van de Net Avoided Cost (NAC)-methode. 

 
77. Op basis van het bovenstaande stelt Sandd dat uit artikel 7, eerste lid, onder a, van de 

Postregeling 2009 blijkt dat vaststelling van de kosten voor de UPD moet plaatsvinden op 

basis van de vermijdbare kosten, zoals dit ook volgt uit de NAC-methode. 

 
Oordeel ACM 

78. Sandd refereert aan de regels die gelden in het kader van nettokosten. ACM merkt op dat het 

regime van kostentoerekening voor de UPD een ander toetsingskader betreft, waarbij het 

toepassen van de NAC-methode niet wordt voorgeschreven. Het toetsingskader voor 

nettokosten had uitsluitend een rol kunnen spelen in het geval een vergoeding had moeten 

worden vastgesteld ter dekking van nettokosten voor de uitvoering van openbare 

dienstverplichtingen. Een dergelijke situatie doet zich in onderhavige zaak echter niet voor. Dat 

zou pas het geval kunnen zijn geweest als de verlener van de UPD een aanvraag om 

vergoeding van gemaakte nettokosten zou hebben gedaan, maar dat is niet gebeurd.
38 

De 

toepassing van de NAC-methode is in casu dus niet aan de orde.
39

 

 
79. In dit verband wijst ACM er verder op dat het door Sandd aangehaalde Altmark-arrest ook niet 

relevant is. Ook de Altmark-criteria zijn van toepassing op situaties waar tekorten, ontstaan uit 

de verplichte uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (hierna: DAEB), 

moeten worden gecompenseerd. In tegenstelling tot de DAEB-verplichting van Altmark Trans 

is bij de beoordeling van het kostentoerekeningsysteem en de bepaling van de tariefruimte 

voor de UPD geen sprake van een situatie waarbij tekorten gecompenseerd moeten worden. 

Het Altmark-arrest is in casu dus niet het relevante toetsingskader.
40

 

 

 
 

37  
Randnummers 24 en 27. 

38 
De bepalingen in de Postwet 2009 omtrent nettokosten (artikel 30 en 31) zijn overigens per 1 januari 2016 vervallen 

en Richtlijn 2008/6/EG kent geen verplichting tot een regeling ter vergoeding van nettokosten. 
39 

Overigens verwijst Sandd in dit verband onder andere naar een mededeling van de Europese Commissie (2012/C 
8/03) die blijkens randnummer 8 van die mededeling van toepassing is op de sectoren luchtvervoer en zeevervoer. 
Sandd kan zich dus in het geheel niet beroepen op deze mededeling. 
40 

Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg Tegen Nahverkehrsgesellschaft, Zaak C-280/00, 
ECLI:EU:C:2003:415, r.o. 21 en 31. 
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80. Ten aanzien van de stelling van Sandd dat artikel 7 van de Postregeling 2009 

kostenvaststelling op basis van vermijdbare kosten voorschrijft, merkt ACM het volgende op. 

Artikel 7, eerste lid, onder a, van de Postregeling 2009 bepaalt dat alleen de kosten die voor de 

UPD zijn gerealiseerd aan de UPD mogen worden toegerekend. Het 

kostentoerekeningsysteem moet, zo volgt uit artikel 7a, eerste lid, aanhef en onder a, onder 

meer voldoen aan het beginsel van integraliteit. In dat kader wordt in de artikelsgewijze 

toelichting bij artikel 7a van de Postregeling 2009 opgemerkt dat het dan gaat om alle kosten 

die voor de UPD worden gemaakt, ook daadwerkelijk daaraan worden toegerekend.
41 

Het is 

ACM niet duidelijk hoe Sandd hieruit opmaakt dat enkel de vermijdbare kosten aan de UPD 

zouden mogen worden toegerekend. 

 

NAC-methode en strijd met het Europees recht 

81. Voor zover de Postregeling 2009 de NAC-methode niet zou voorschrijven, is de Postregeling 

volgens Sandd in strijd met Richtlijn 2008/6/EG en met artikel 106 van het Verdrag betreffende 

de Werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). 

 
Oordeel ACM 

82. Zoals hiervoor door ACM uiteen is gezet, is het nettokostenregime als bedoeld in de zin van 

bijlage 1 van Richtlijn 2008/6/EG slechts van toepassing indien er een vergoeding moet worden 

vastgesteld ter dekking van nettokosten voor de uitvoering van openbare dienstverplichtingen. 

Die situatie heeft zich voor de in dit kader beoordeelde reguleringsperiode niet        

voorgedaan. Een aanvraag voor een dergelijke vergoeding is niet ingediend.
42 

De Richtlijn 

2008/6/EG geeft in Bijlage I richtsnoeren over de berekening van eventuele nettokosten van 

universele diensten, maar verplicht niet tot toepassen van de NAC-methode waar het gaat om 

de toerekening van kosten voor de UPD in een situatie waar het vraagstuk van (een 

vergoeding in verband met) nettokosten zich niet voordoet. Van strijd met Richtlijn 2008/6/EG 

is geen sprake. 

 
83. Voor zover Sandd meent dat de Postregeling 2009 in strijd is met artikel 106 VWEU, merkt 

ACM ten eerste op dat dit betoog onvolledig en onvoldoende bepaald is. Sandd heeft niet 

gespecificeerd op welk lid van dit artikel hij zich beroept. ACM gaat ervan uit dat Sandd een 

beroep op artikel 106, eerste lid, VWEU beoogd heeft, omdat het eerste lid ziet op met 

 
 

 
 

41 
Vgl. toelichting op de gewijzigde Postregeling, Staatscourant 2014, nr. 2401, 28 januari 2014, p. 17. 

42 
De Europese wetgever heeft overigens niet de bedoeling gehad een verplicht nettokostenregime op te nemen in de 

nationale regelgeving. Artikel 7 van de Richtlijn 2008/6/EG (20 februari 2008) expliciteert dat een regeling ter 
vergoeding van nettokosten kan worden getroffen door de Lidstaten. Op 1 januari 2016 is de nationale wetgeving ten 
aanzien van nettokosten overigens komen te vervallen (Staatsblad 2015, 463) omdat deze regeling onder meer - als 
gevolg van aanpassingen in de tariefregulering van de UPD - niet meer nodig wordt geacht (Tweede Kamer, 2013 
2014, 34 024, nr. 3, p. 8-9). 
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Europees recht strijdige nationale maatregelen.
43 

Het tweede en derde lid van artikel 106 

VWEU acht ACM in dit verband niet van toepassing. ACM heeft hierboven gemotiveerd 

uiteengezet dat het beoordeelde kostentoerekeningsysteem conform de nationale regelgeving 

is toegepast en deze nationale regelgeving bovendien niet in strijd is met Richtlijn 2008/6/EG. 

ACM concludeert derhalve dat de Postregeling 2009 niet in strijd is met artikel 106, eerste lid, 

VWEU. 

 
84. Los van de inhoudelijke toets – de vraag of de Postregeling 2009 in strijd is met de Richtlijn – 

kan een beroep op artikel 106, eerste lid, VWEU ook niet slagen omdat het eerste lid van dit 

artikel zelf geen inhoudelijke norm bevat, maar daarvoor verwijst naar de overige bepalingen 

van het Werkingsverdrag. Artikel 106 VWEU wordt dan ook alleen in verband met andere 

bepalingen toegepast. Sandd heeft in casu geen verwijzing gemaakt naar een andere bepaling 

uit het Werkingsverdag, hetgeen een effectief beroep op artikel 106, eerste lid, VWEU in de 

weg staat. 

 

Te veel kosten aan UPD toegerekend 

85. Sandd stelt dat PostNL een geïntegreerd netwerk heeft voor de UPD en niet-UPD (zowel 

brievenpost als pakketten). De kosten van de 5-daagse bezorgweek worden volgens Sandd 

voornamelijk aan de UPD toegerekend. PostNL dient meer kosten toe te rekenen aan de niet- 

UPD. 

 

Oordeel ACM 

86. De gezamenlijke (volumeonafhankelijke) kosten van het vijfdaagse bezorgnetwerk worden 

door PostNL, voor zover niet specifiek voor bepaalde diensten gemaakt, toegerekend aan de 

24-uursdienst (Overnight Service) en daarna op basis van gebruik verdeeld over de 24-uurs 

UPD-dienst en de 24-uurs niet-UPD dienst. Toerekening aan de UPD is dus niet onevenredig 

hoog. In de bijlage bij dit besluit wordt dit verder toegelicht. 

 

 

Interne verrekeningen 

87. Sandd vraagt zich af of de interne uitbesteding en de daarbij gebruikte interne 

verrekentarieven wel zijn getoetst op marktconformiteit. 

 
Oordeel ACM 

88. ACM veronderstelt dat Sandd in dit verband met marktconformiteit bedoelt dat de 

verrekentarieven overeenkomen met de in de markt voor vergelijkbare diensten gehanteerde 

 
 
 

 

43 
Sandd stelt dat de Postregeling 2009, indien deze correct blijkt te worden toegepast door ACM, in strijd is met de 

Europese richtlijn 2008/6/EG. 
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tarieven.
44

 

 
89. PostNL baseert de kostentoerekening aan de UPD inderdaad voor een deel op interne 

verrekentarieven omdat er enkele ‘concern-interne leveranciers’ zijn die in opdracht van de 

Koninklijke PostNL B.V. delen van de UPD verzorgen en daarvoor tarieven in rekening 

brengen. Aan het eind van de toerekening worden deze interne verrekentarieven echter weer 

geneutraliseerd door de zogenoemde ‘herberekening’, waarbij de interne verrekentarieven 

worden herleid tot de onderliggende kosten. De hoogte van de interne verrekentarieven en de 

mate van marktconformiteit daarvan, spelen dus geen rol in de uiteindelijk aan de UPD 

toegerekende kosten. 
45

 

 
90. Mocht Sandd echter met het begrip marktconformiteit doelen op het bepaalde in artikel 7a, 

eerste lid onder a, van de Postregeling 2009, dan merkt ACM daarbij het volgende op. Op 

grond van artikel 7a, eerste lid, moet de verlener van de UPD bij de toerekening van de kosten 

aan de UPD een kostentoerekeningsysteem hanteren dat onder meer voldoet aan het beginsel 

van marktconformiteit. Dat vereiste houdt in dat toerekening van kosten geschiedt volgens 

aanvaardbare bedrijfseconomische principes. Onderdeel daarvan is het matchingbeginsel dat 

inhoudt dat uitgaven en ontvangsten moeten worden toegerekend aan de periode waarop ze 

betrekking hebben. Voor voorzieningen is dit in de regeling specifiek uitgewerkt met de eis in 

artikel 7 dat deze geen onderdeel zijn van de daadwerkelijke kosten van de UPD.
46 

Uit het 

vorenstaande blijkt dat artikel 7a, eerste lid sub a, van de Postregeling 2009 vereist dat het 

kostentoerekeningsysteem (onder meer) voldoet aan het vereiste van marktconformiteit. De 

Postregeling stelt echter niet als eis dat de kosten zelf marktconform zijn.
47  

De Postregeling 

eist wel dat de daadwerkelijke kosten aan de UPD worden toegerekend. Het toerekenen van 

interne verrekentarieven is daarmee expliciet uitgesloten. Of de uitbestedingen en de daarmee 

verbonden interne verrekentarieven marktconform zijn, is in het kader van de beoordeling van 

het kostentoerekeningsysteem in het licht van de Postregeling 2009 dus niet relevant. 

 

Vermogenskosten en rendement 

91. Verder vraagt Sandd zich af hoe is omgegaan met de toerekening van de kosten van eigen en 

vreemd vermogen, nu dat immers volgens de Postregeling niet is toegestaan. Sandd verwijst 

onder andere naar een bedrag van EUR 91,9 miljoen aan vermogenskosten die PostNL in 

2011 aan de UPD zou hebben toegerekend. 

 
 
 

 

44 
Dit begrip van marktconformiteit dient te worden onderscheiden van het begrip marktconformiteit als bedoeld in artikel 

7a, eerste lid onder a, van de Postregeling 2009. 
45 

Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar paragraaf 3.3.1 e.v. van het document ‘Herberekening 
boekhoudkundig UPD-resultaat - Aanrekeningen en eliminatietechnieken’van 25 augustus 2015. 
46 

Artikelsgewijze toelichting bij de Postregeling 2009, Staatscourant 2014 nr. 2401, 28 januari 2014, p. 16. 
47 

Dit dus met uitzondering van het bepaalde in artikel 7c, derde lid onder b, van de Postregeling 2009. 
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92. Ook stelt Sandd dat de operationele marge van het pakkettenbedrijf van PostNL in de periode 

2011-2014 boven 10% lag. Sandd is bezorgd dat deze marge in de interne verrekentarieven is 

meegenomen en dus in de kosten van de UPD is terechtgekomen. 

 
Oordeel ACM 

93. Artikel 7, tweede lid van de Postregeling 2009 bepaalt dat in de kosten van de UPD geen 

vergoeding voor kosten van vreemd vermogen, eigen vermogen of genomen risico’s mag 

worden meegenomen. Hiervoor in de plaats komt immers de algemene rendementsopslag van 

11,11% bovenop de kosten bij het bepalen van de basistariefruimte. ACM heeft er op 

toegezien dat aan deze regels voldaan is. Waar Sandd zich zorgen maakt over eventuele 

rendementsopslagen in de interne verrekentarieven, merkt ACM nogmaals op dat de interne 

verrekentarieven niet in de kosten van de UPD terecht komen, maar in de herberekening 

worden geëlimineerd en vervangen door onderliggende kosten.
48

 

 

94. Met de verwijzing naar het bedrag van EUR 91,9 miljoen haalt Sandd twee zaken door elkaar. 

In het verleden bestond er een mogelijkheid voor de verlener van de UPD om gecompenseerd 

te worden voor verliezen (zogenoemde nettokosten) die werden geleden op de UPD.
49 

PostNL 

heeft over het jaar 2011 een aanvraag ingediend voor vergoeding van nettokosten.
50 

In deze 

aanvraag heeft PostNL inderdaad ook gevraagd om een vergoeding voor vermogenskosten 

bovenop de nettokosten van de UPD. Los van de vraag of ACM deze 

vermogenskostenvergoeding zou hebben toegekend als PostNL zijn aanvraag had doorgezet, 

ging het hier om een ander toetsingskader dat, zoals opgemerkt, niet meer bestaat. ACM 

benadrukt nogmaals dat hij zich ervan heeft vergewist dat in de kosten van de UPD geen 

vermogenskosten zijn meegenomen. 
 
 

Goodwill 

95. Sandd vraagt in hoeverre de waarde van het merk PostNL is meegenomen in de 

kostentoerekening. 

 
Oordeel ACM 

96. De kosten van merkwaarde en andere vormen van goodwill zijn niet meegenomen in het 

kostentoerekeningsysteem.
51 

Dit is in overeenstemming met artikel 7, tweede lid, sub c, van de 

Postregeling 2009. 

 
 

48 
Zie bijvoorbeeld paragraaf 3.2.2 t/m 3.3.1van het document ‘Financiële Verantwoording universele postdienst 2014  

Behaalde financiële resultaten en behaald rendement uit verlening van de universele 
Postdienst’ van 25 augustus 2015 of paragraaf 3.3.1 (pagina9) van het document ‘Herberekening boekhoudkundig 
UPD-resultaat - Aanrekeningen en eliminatietechnieken’van 21 augustus 2015. 
49 

Op 1 januari 2016 is de nationale wetgeving ten aanzien van nettokosten komen te vervallen (Staatsblad 2015, 463). 
50 

PostNL heeft deze aanvraag overigens later weer ingetrokken, nog voordat ACM haar onderzoek had afgerond. 
51 

Zie bijvoorbeeld paragraaf 2.2 en 5.2 van het document ‘Herberekening boekhoudkundig UPD-resultaat - 
Aanrekeningen en eliminatietechnieken’ van 25 augustus 2015. 
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Activity based costing 

97. Sandd vraagt of de kosten echt ‘activity based’ zijn toegerekend of dat dit op basis van 

aannamen gebeurt. 

 
Oordeel ACM 

98. Het hart van het kostentoerekeningsysteem van PostNL wordt gevormd door een ‘Activity 

Based Costing’ model dat een gedetailleerde modellering van de processtappen, deelstappen 

en activiteiten in het productieproces bevat. Hoewel dit model zeer gedetailleerd is, blijft het 

een model en bevat het dus bepaalde aannamen.
52

 

 

Pakketten 

99. Sandd vraagt of de inrichting van het kostentoerekeningsysteem voor pakketten hetzelfde is 

als bij brieven. 

 
Oordeel ACM 

100. Het kostentoerekeningssysteem voor de pakketten is op dezelfde manier en volgens 

dezelfde principes opgezet als dat voor de brieven. Er zijn echter ook verschillen. Zo is er bij 

pakketten sprake van interne leveringen en dus van interne verrekentarieven die uiteindelijk 

weer worden herberekend naar de onderliggende kosten. Bij brieven is dit vanaf boekjaar 2014 

niet meer het geval. Ook zit het productieproces van pakketten wat anders in elkaar dan dat 

voor brieven en natuurlijk verschillen ook de kosten. 

 

Normatieve kosten 

101. Sandd vraagt zich af of werkelijke, normatieve of budgettaire kosten de basis vormen voor 

de toerekening en of toekomstige besparingen worden meegenomen. 

 
Oordeel ACM 

102. Hoewel bij interne verrekeningen aanvankelijk budgettaire kosten worden gebruikt, waar in 

bepaalde gevallen ook toekomstige besparingen in zijn verwerkt, worden deze later 

herberekend naar daadwerkelijke kosten. Over het geheel van de kosten worden dus 

uiteindelijk daadwerkelijke kosten als basis gebruikt. 

 

Overige opmerkingen over het kostentoerekeningsysteem 

103. Los van het voorgaande heeft Sandd nog een aantal kanttekeningen geplaatst bij het 

kostentoerekeningsysteem van PostNL: 

 
 
 

 

52 
Zie bijvoorbeeld paragraaf 4.3.4 van het ‘Toerekeningsysteem Koninklijke PostNL 2015, 25 augustus 2015 (concept 

3.2  23 augustus). 
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a. De verkeersafhankelijke kosten van de UPD kunnen eenvoudig met een indicator worden 

toebedeeld; 

b. het toerekenen van verkeersonafhankelijke kosten van de Basic Service op basis van een 

fictief bedrijf is subjectief en het fictieve bedrijf voor de Basic Service is niet realistisch; 

c. de schaalvoordelen van het geïntegreerde postvervoerbedrijf gaan voor een te groot deel 

naar de niet-UPD-diensten; 

d. alle inefficiënties worden toegerekend aan de UPD, hetgeen leidt tot te hoge kosten van de 

UPD; 

e. Sandd vindt dat PostNL onvoldoende inzicht heeft gegeven in zijn kosten. Dat is in strijd met 

artikel 22, tweede lid, Postwet, overweging 41 Richtlijn 2008/6/EG en artikel 22 bis Richtlijn 

2008/6/EG. 

 

Oordeel ACM 

104. Waar Sandd kanttekeningen plaatst bij de toerekening van de verkeersafhankelijke kosten 

(ad a) en de schaalvoordelen (ad c), merkt ACM nogmaals op dat de manier waarop PostNL 

zijn verkeersafhankelijke, verkeersonafhankelijke kosten en schaalvoordelen heeft gealloceerd, 

past binnen de kaders die de Postregeling 2009 biedt. 

 
105. Wat betreft de toerekening van de verkeersonafhankelijke kosten van de Basic Service (ad 

b) en de verwerking van de schaalvoordelen (ad c), verwijst ACM naar de bijlage bij dit besluit. 

Die bijlage bevat een vereenvoudigde schematische weergave van het 

kostentoerekeningsysteem in relatie tot het stand-alone-model. De situatie zoals die nu is, dat 

PostNL de Basic Service levert vanuit het gezamenlijke netwerk en daaraan uitsluitend de 

modelmatige kosten van het stand alone model toerekent, leidt juist tot schaalvoordelen, die 

niet zouden bestaan als PostNL de Basic Service via een separaat netwerk zou leveren. 

 
106. Het stand-alone-model is inderdaad tot op zekere hoogte subjectief, in die zin dat er 

aannames aan ten grondslag liggen. ACM twijfelt echter niet aan het realiteitsgehalte van die 

aannames en meent ook dat het niveau van de totale kosten voor de Basic Service, die uit het 

model komt, marktconform is. 

 
107. Verder stelt Sandd dat alle inefficiënties worden toegerekend aan de UPD, hetgeen leidt tot 

te hoge kosten van de UPD (ad d). ACM volgt dit betoog niet helemaal. Ook hier wordt weer 

verwezen naar de bijlage bij dit besluit voor meer achtergrondinformatie. 

 
108. ACM neemt aan dat Sandd onder inefficiënties verstaat dat de daadwerkelijke kosten hoger 

zijn dan theoretisch mogelijk. Aangezien echter de Postregeling 2009 voorschrijft dat de 

daadwerkelijke kosten moeten worden toegerekend, zijn inefficiënties in deze zin niet van 
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belang voor het beoordelen van het kostentoerekeningsysteem. Voor zover er sprake is van 

‘inefficientiës’, worden die overigens niet, zoals Sandd veronderstelt, aan de UPD 

toegerekend, maar naar rato van het gebruik van de onderdelen van het netwerk aan de 

verschillende diensten toegerekend. De Basic Service is hierop dus de uitzondering in die zin 

dat aan de Basic Service de kosten van het hypothetische stand-alone-netwerk worden 

toegerekend. ‘Inefficiënties’ in de zin van verschillen tussen de daadwerkelijke kosten van de 

productie van de Basic Service en de hypothetische kosten van het stand alone-model, blijven 

inderdaad achter in de kosten van de overige diensten (met name de 24-uursdiensten). In de 

verdere toerekening aan de UPD en de niet-UPD worden ze dan meegenomen als kosten van 

deze diensten. Hierbij moet echter het volgende worden opgemerkt: indien PostNL de Basic 

Service daadwerkelijk met een separaat netwerk zou leveren, zouden de VO kosten van het 

gezamenlijke netwerk niet evenredig afnemen en dan zou er helemaal geen dekkingsbijdrage 

voor deze VO kosten vanuit de Basic Service komen. Daarmee zouden de kosten van het 24 

uursbedrijf en dus ook de kosten van de UPD alleen maar toenemen. 

 
109. De kostentoerekening heeft naar het oordeel van ACM in overeenstemming met de 

Postregeling 2009 plaatsgevonden. 

 
110. Wat betreft de opmerking van Sandd dat PostNL onvoldoende inzicht heeft gegeven in zijn 

kosten (ad e), is ACM van oordeel dat PostNL aan ACM alle benodigde informatie heeft 

verstrekt om te kunnen beoordelen of het kostentoerekeningsysteem aan de wettelijke eisen 

voldoet. Van strijd met het bepaalde in artikel 22, tweede lid, Postwet, overweging 41 Richtlijn 

2008/6/EG en artikel 22 bis Richtlijn 2008/6/EG is geen sprake. 

 

Alternatief kostentoerekeningsysteem van Sandd 

111. Sandd heeft tijdens het besloten gedeelte van de hoorzitting een alternatief 

kostentoerekeningsysteem gepresenteerd om aan te tonen dat hij de UPD goedkoper kan 

uitvoeren dan PostNL. 

 
Oordeel ACM 

112. In dit verband merkt ACM op dat de Postregeling 2009 uitgaat van het systeem voor het 

toerekenen van de kosten aan de UPD dat de verlener van de UPD, PostNL, opstelt, zodat het 

kan aansluiten bij de bedrijfsvoering en bij de bedrijfsadministratieve systemen die de verlener 

van de UPD gebruikt.
53 

ACM toetst vervolgens of dat kostentoerekeningsysteem in 

overeenstemming is met de geldende regelgeving. ACM is tot de conclusie gekomen dat dit 

het geval is. Los van de vraag of het door Sandd voorgestelde alternatief past binnen de regels 

 
 

 

53 
Vgl. toelichting bij de Postregeling 2009, Staatscourant 2014, nr. 2401, 28 januari 2014, p. 11. 
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van de Postregeling 2009 – quod non – betekent het bestaan van een alternatief 

kostentoerekeningsysteem niet dat het door PostNL gehanteerde kostentoerekeningsysteem 

niet aan de wettelijke eisen voldoet. 

 

Conclusie 

113. Gelet op het vorenstaande komt ACM tot de conclusie dat de bezwaargronden onder 

categorie b) ongegrond zijn. 

 

 
4.2.3 Categorie c): bezwaren over de hoogte van de kosten van de UPD en de niet-UPD 

 

Te veel kosten toegerekend aan UPD en kruissubsidiëring 

114. Volgens Sandd zijn er te veel kosten aan de UPD toegerekend. In het kader hiervan voert 

Sandd aan dat zowel de minister als ACM PostNL in staat stellen dermate hoge tarieven in 

rekening te brengen waardoor meer dan alleen de kosten van de UPD kunnen worden 

gecompenseerd. 

 
115. Die extra inkomsten kan PostNL volgens Sandd gebruiken om te lage tarieven voor de niet- 

UPD diensten te compenseren en daarmee de concurrentiepositie van PostNL in de zakelijke 

markt te versterken. Dit terwijl kruissubsidiëring vanuit de UPD naar de niet-UPD-diensten niet 

is toegestaan (overweging 40 en 41 van Richtlijn 2008/6/EG). Sandd wijst op het verschil van 

de UPD-postzegelprijs van EUR 0,73 en de tarieven van rond de EUR [vertrouwelijk] die 

PostNL hanteert op de zakelijke markt. Het kostenverschil kan volgens Sandd niet worden 

gerechtvaardigd omdat het grootste gedeelte van de kosten wordt veroorzaakt door het feitelijk 

bezorgen van post. Juist op dit punt zijn de kosten bij UPD- en niet-UPD-diensten niet 

wezenlijk anders. Verder stelt Sandd nog dat PostNL het kostentoerekeningsysteem heeft 

gewijzigd en dat er nu een lagere tariefruimte is, hetgeen volgens Sandd betekent dat er in het 

verleden te veel kosten zijn toegerekend aan de UPD. 

 
Oordeel ACM 

116. Uit artikel 7, eerste lid, van de Postregeling 2009 blijkt dat PostNL alleen de daadwerkelijke 

kosten aan de UPD mag toerekenen. Aan dat uitgangspunt wordt nader invulling gegeven door 

de artikelen 7 tot en met 7d, van de Postregeling 2009. Die bepalingen schrijven specifiek voor 

op welke wijze de kosten van de UPD door PostNL moeten worden toegerekend. Het vormt de 

kern van het tariefreguleringskader van de UPD. ACM heeft in het bestreden besluit, na 

uitvoerig onderzoek, geconcludeerd dat het kostentoerekeningsysteem van PostNL met dat 

kader in overeenstemming is. PostNL rekent naar het oordeel van ACM dus niet meer kosten 

aan de UPD toe dan wettelijk is toegestaan. Tegen die achtergrond kan van ongeoorloofde
54

 

 
 

54 
In de zin van mededingingsbeperkende kruissubsidies als bedoeld in overweging 41 van de Richtlijn 2008/6/EG. 
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kruissubsidiëring vanuit de UPD naar de niet-UPD geen sprake zijn. 
 

117. In dit kader is van belang dat de Postregeling 2009 geen directe relatie vereist tussen 

individuele tarieven binnen de UPD en onderliggende kosten. Met andere woorden, in 

tegenstelling tot wat Sandd impliceert, vereist de Postregeling 2009 niet dat de postzegelprijs 

van EUR 0,73 kostengeoriënteerd is. In hoofdstuk 4 van de Postregeling wordt immers 

bepaald hoe de relatie is tussen de kosten van de UPD als geheel en de tarieven van de 

individuele diensten die binnen de tariefregulering vallen (waaronder bijvoorbeeld ook 

pakketvervoersdiensten). PostNL is vrij in het stellen van tarieven voor individuele diensten, 

zolang de gewogen gemiddelde prijs van alle tariefgereguleerde diensten niet boven de 

vastgestelde tariefruimte uitkomt. 

 

118. Ten aanzien van het bezwaar dat Sandd maakt over kruissubsidiëring en het 

concurrentienadeel dat zij ondervindt, merkt ACM het volgende op. De tarieven voor de 

diensten in het zakelijke marktsegment vallen niet onder de tariefregulering van de 

Postregeling 2009. Dat neemt echter niet weg dat die tarieven kunnen worden getoetst aan de 

Mededingingswet, bijvoorbeeld als er vermoedens bestaan dat sprake is van roofprijzen of 

selectieve prijsonderbieding. De stelling van Sandd dat de prijsverschillen tussen de 

enkelstuks brief binnen de UPD en de laagste tarieven die PostNL in het zakelijke segment 

hanteert niet verklaard kunnen worden met kostenverschillen, speelt dus geen rol in de context 

van het bestreden besluit. De voorschriften van de Postregeling 2009, waaronder die ten 

aanzien van de tariefregulering (zoals de wijze van kostentoerekening), zijn geen instrument 

om de concurrentie op de postmarkt te reguleren.
55

 

 
119. Voor zover Sandd betoogt dat er in het verleden te veel kosten zijn toegerekend aan de 

UPD omdat er nu een lagere tariefruimte is vastgesteld, merkt ACM op dat dit de eerste keer is 

dat het kostentoerekeningsysteem is getoetst aan de aangescherpte eisen van de gewijzigde 

Postregeling 2009. Het toetsingskader is dus gewijzigd. Daarmee kan echter niet worden 

geconcludeerd dat er in het verleden te veel kosten zijn toegerekend aan de UPD. Deze vraag 

staat overigens ook niet ter beoordeling in het kader van het bestreden besluit. De vraag die in 

het kader van het bestreden besluit relevant is, is of het kostentoerekeningsysteem 2015 van 

PostNL voldoet. 

 
120. Voor zover Sandd desalniettemin meent dat het bestreden besluit voor haar tot ongewenste 

UPD-tarieven leidt, merkt ACM op dat dit het gevolg is van de wijze waarop de regulering van 

de UPD in de regelgeving vorm heeft gekregen. 

 
 
 

 

55 
Vgl. toelichting op de gewijzigde Postregeling, Staatscourant 2014, nr. 2401, 28 januari 2014, p. 10. 
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Te weinig efficiëntieverbetering bij PostNL 

121. De kosten van de UPD zouden volgens Sandd de afgelopen jaren fors gedaald moeten zijn 

doordat enerzijds de UPD-verplichtingen verlicht zijn en anderzijds PostNL 

efficiëntieverbeteringen in de bedrijfsvoering heeft doorgevoerd (EUR 332 miljoen tussen 2011 

en 2014). Sandd vindt deze besparingen echter niet (of niet voldoende) terug in lagere kosten 

voor de UPD. 

 
122. Door de beschreven besparingsmaatregelen is volgens Sandd ook het verschil in 

afhandeling tussen de UPD-brief en de zakelijke brief verminderd. Toch bestaat er een 

prijsverschil van ruim [vertrouwelijk] eurocent. Sandd vraagt wat dit grote tariefverschil 

rechtvaardigt. 

 
123. Sandd constateert ook dat de kosten van de totale divisie Mail in Nederland van PostNL in 

2014 ten opzichte van 2010 zijn gedaald, terwijl in dezelfde periode de kosten van de UPD niet 

zijn meegedaald. Dit is opmerkelijk, aldus Sandd, met name ook omdat de loonkosten van 

PostNL, die volgens Sandd zo’n twee derde van de kosten uitmaken, de laatste jaren flink zijn 

gedaald door meer flexibele arbeidscontracten en het vervangen van postbodes door (lager 

ingeschaalde) postbezorgers. 

Oordeel ACM 

124. Zoals al eerder, bijvoorbeeld in de randnummers 71-74 over efficiënte kosten en de 

randnummers 87-90 over interne verrekeningen is toegelicht, is efficiencybeoordeling geen 

onderdeel van de beoordeling van het kostentoerekeningsysteem door ACM. 

 
125. Daar komt bij dat ACM bedenkingen heeft bij de analyse van Sandd. Sandd vergelijkt 

namelijk kostencijfers voor de divisie Mail in Nederland en de UPD voor de jaren 2011 en 2014 

en concludeert daaruit dat de verlaging van de kosten voor de gehele divisie over die periode 

onvoldoende terugkomt in kostenverlagingen voor de UPD. ACM is echter van oordeel dat uit 

deze vergelijking geen betrouwbare conclusies te trekken zijn. 

 
126. Op de eerste plaats is de divisie Mail in Nederland qua kostenstructuur niet vergelijkbaar 

met de UPD. Naast de postdiensten die worden geleverd met het geïntegreerde 

postvervoernetwerk, waaronder de UPD, levert de divisie Mail in Nederland ook andere 

diensten die geen gebruik maken van dat geïntegreerde netwerk. Bijvoorbeeld het bedrijf 

Netwerk VSP geadresseerd.
56 

In tegenstelling tot de divisie Mail in Nederland, omvat de UPD 

weer wel pakkettenvervoer. Deze verschillen maken de cijfers op zich al onvergelijkbaar. 

 
 

 

56 
Dat overigens eind 2011 is beëindigd en dus niet meer in de kosten van Mail in Nederland 2014 terugkomt, wat de 

vergelijkbaarheid van deze twee jaren weer sterk negatief beïnvloedt. 
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127. Daar komt bij dat er aan de UPD wettelijke eisen worden gesteld, die tot kosten leiden. Een 

voorbeeld is de zogenoemde Overservice. Dit betreft bijvoorbeeld de verplichte aantallen 

brievenbussen en postagentschappen voor de UPD. Deze verplichting leidt tot kosten 

(werkelijke kosten, verminderd met wat bedrijfseconomisch rationeel zou zijn) die uitsluitend 

betrekking hebben op de UPD en die geen relatie hebben met het volume. Deze verplichtingen 

zijn overigens de laatste jaren verlicht. 

 
128. De kostenintwikkeling per jaar is een saldo van kostenverhogende en kostenverlagende 

factoren. Sommige van deze factoren zijn voor PostNL niet of nauwelijks beïnvloedbaar. En 

deze factoren zijn ook niet gelijk verdeeld over Mail in Nederland en de UPD. Bijvoorbeeld een 

stijging van de eindkosten voor het afleveren van post in het buitenland, weegt binnen de UPD 

veel zwaarder door dan binnen Mail in Nederland. 

 
129. Op de tweede plaats vergelijkt Sandd slechts twee jaren. Als er twee andere jaren met 

elkaar zouden worden vergeleken dan 2011 en 2014, zou dit wellicht tot andere conclusies 

leiden. Dit is het gevolg van structurele en incidentele factoren. Structureel is de wijziging van 

de Postregeling 2009 in 2014, waardoor ook de grondslagen voor de rapportage van de kosten 

van de UPD zijn gewijzigd. Een belangrijk verschil met de oude Postregeling 2009 is dat 

interne verrekentarieven niet meer mogen worden meegenomen als kosten van de UPD, maar 

dat de daadwerkelijke onderliggende kosten moeten worden meegenomen. Dit alleen al leidt 

ertoe dat de cijfers uit 2011 en 2014 over de UPD niet vergelijkbaar zijn. Voor 2014 betekent 

dit dat een deel van de besparingen die PostNL, ook voor de UPD, heeft doorgevoerd, 

onzichtbaar is geworden in de gerapporteerde kosten van de UPD. Deze door PostNL 

doorgevoerde besparingen zijn, zoals Sandd terecht opmerkt, deels het gevolg van wijziging 

van de wettelijke eisen aan de UPD, maar deels ook van besparingsprogramma’s die PostNL 

doorvoert om de daling van de volumes in de brievenmarkt op te vangen. Een flink deel van de 

aanpassingen van de wettelijke eisen aan de UPD, te weten de vermindering van de aantallen 

brievenbussen en postvestigingen is overigens pas van kracht geworden op 1 januari 2016 en 

blijft dus buiten de door Sandd gemaakte vergelijking. 

 
130. Daarnaast zijn er incidentele factoren die de cijfers lastig vergelijkbaar maken. In sommige 

jaren uit de reeks 2011-2014 zijn bijvoorbeeld grote incidentele kostenposten opgenomen 

zoals pensioenbijstortingen en voorzieningen voor reorganisaties. Deze eenmalige kosten 

vertroebelen eveneens het beeld. 

 
131. Samengevat is de relatie tussen volumedalingen en kostendalingen bij de UPD niet 

hetzelfde als bij de overige postdiensten. Dat is bijvoorbeeld te verklaren door factoren als: 

 
 De eerder genoemde verschillen in kostenstructuur tussen Mail in Nederland en de 
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UPD 

 de eerder genoemde incidentele factoren; 

 de eerder genoemde wijzigingen van de regelgeving; 

 
132. De analyse van Sandd is daarmee naar het oordeel van ACM niet steekhoudend. 

 

 

Conclusie 

Gelet op het vorenstaande komt ACM tot de conclusie dat de bezwaargronden onder categorie c) 
ongegrond zijn. 

 

4.2.4 Categorie d): bezwaren over de hoogte van de tarieven in relatie tot de kosten 
 

UPD-kostprijs van EUR 0,73 

133. Volgens Sandd leiden de hierboven opgesomde tekortkomingen uit het door PostNL 

gehanteerde kostentoerekeningsysteem direct tot een prijs voor de UPD van EUR 0,73. 

Volgens Sandd is deze prijs te hoog en niet kostengeoriënteerd. 

 
Oordeel ACM 

134. ACM is van oordeel dat dit een onjuiste aanname is. De kostentoerekening van PostNL leidt 

niet tot kostprijzen van diensten binnen de UPD, maar tot een totaal bedrag aan kosten voor 

de UPD als geheel. Dat bedrag, vermeerderd met het wettelijk rendement van 11,11% van 

deze kosten, gedeeld door het verwachte volume en gecorrigeerd voor inflatie en 

volumeontwikkeling
57

, geeft de basistariefruimte. Deze basistariefruimte wordt vervolgens nog 

gecorrigeerd met de aanvullende tariefruimte
58

, hetgeen heeft geresulteerd in de tariefruimte 

voor 2016. Dit is een maximum dat gesteld wordt aan de naar volume gewogen gemiddelde 

prijs van alle diensten binnen de UPD. PostNL is vrij in het vaststellen van tarieven binnen 

deze randvoorwaarde. Dus hoeft de prijs van de binnenlandse postzegel voor brieven tot 20 

gram, EUR 0,73, niet kostengeoriënteerd te zijn en mag daar derhalve niet van worden 

uitgegaan. 

 

Verschil zakelijke markt en UPD 

135. Tijdens de hoorzitting heeft Sandd zijn standpunt herhaald omtrent het verschil tussen de 

prijzen op de zakelijke markt en de UPD. De prijzen lopen uiteen van EUR 0,73 voor een UPD- 

brief tot ongeveer EUR [vertrouwelijk] of [vertrouwelijk]
59 

voor zakelijke 72-uurs partijenpost. 

Vooral het grote verschil tussen deze twee uitersten, maar ook het verschil tussen het zakelijke 

 
 

57 
Inflatie en volumeontwikkeling van het jaar waarin de basistariefruimte wordt vastgesteld (2015), ten opzichte van het 

jaar dat als kostenbasis dient (2014) 
58 

In verband met inflatie en volumeontwikkelingen van het jaar waarvoor de berekende totale tariefruimte geldt (2016), 
ten opzichte van het jaar waarin de basistariefruimte is vastgesteld (2015). 
59 

Sandd noemt verschillende ‘laagste’ prijzen. 
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24-uurstarief en het tarief voor de UPD-postzegel acht Sandd onverenigbaar met een juiste 

kostenoriëntatie. De zorgen van Sandd worden kennelijk met name veroorzaakt door het – in 

zijn ogen – te grote verschil tussen de postzegelprijs en de laagste tarieven voor zakelijke niet- 

tijdkritische post. Het enige echte verschil zit volgens Sandd in het collectie- en 

voorbereidingsproces, hetgeen slechts een beperkt deel van de totale kosten vormt. ACM zou 

volgens Sandd actiever moeten toetsen aan geldende regelgeving. 

 
Oordeel ACM 

136. Allereerst merkt ACM op dat de genoemde zakelijke tarieven van EUR [vertrouwelijk] en 

[vertrouwelijk] betrekking hebben op bepaalde aanbiedingen aan bepaalde (grote) klanten en 

niet op het gemiddelde tarief voor de zakelijke 72-uurs partijenpost van PostNL. Ze vormen dus 

de onderkant van een bandbreedte van tarieven. De Postzegelprijs is een uniforme prijs, die 

aan iedereen wordt aangeboden. Dit zijn onvergelijkbare grootheden. Alleen al om die      

reden gaat de vergelijking die Sandd maakt tussen de postzegelprijs en de laagste tarieven in 

de 72-uursmarkt mank. Sandd veronderstelt bij de redenering ten onrechte dat de tarieven die 

PostNL binnen de UPD en binnen de zakelijke markt hanteert kostengeoriënteerd moeten zijn. 

Dat is, zoals ook hiervoor al uiteen is gezet, niet het geval. De tarieven in de zakelijke markt 

zijn ongereguleerd. En hoewel de tarieven binnen de UPD op grond van artikel 24, tweede lid, 

van de Postwet “op de kosten gebaseerd” moeten zijn, betekent dit niet dat de tarieven van de 

diensten die vallen binnen de UPD individueel kostengeoriënteerd moeten zijn. Integendeel, op 

grond van artikel 7, derde lid, van de Postregeling 2009 worden de daadwerkelijke kosten 

toegerekend aan de UPD als geheel.
60  

Binnen de door ACM vastgestelde totale tariefruimte 

van EUR 1,3382 heeft PostNL dan ook zelf de vrijheid om de verschillende tarieven (voor 

brieven, pakketten, aangetekend, verzekerservice etc.) vast te stellen. De vaste relatie tussen 

kosten en tarieven die Sandd hier veronderstelt, is er dus niet. Voor het overige wordt hier 

verwezen naar paragraaf 4.2.5. 

 
 

UPD-pakketten 

137. Sandd stelt verder dat PostNL een buitensporig hoog tarief rekent voor UPD-pakketten. Het 

verschil met DHL (27%) is onverklaarbaar. PostNL zou efficiënter moeten kunnen opereren, 

door de schaalvoordelen en de lagere kosten van onderaannemers ten opzichte van eigen 

personeel. 

Oordeel ACM 

138. ACM heeft geen inzicht in de kosten van DHL en kan dus deze opmerking van Sandd niet 

op waarde schatten. Belangrijker is echter dat, zoals al eerder betoogd, individuele tarieven 

van diensten binnen de UPD niet kostengeoriënteerd hoeven te zijn. ACM verwijst naar 

 
 

60 
Vgl. toelichting bij de Postregeling 2009, Staatscourant 2014, nr. 2401, 28 januari 2014, p. 13. 
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hetgeen daarover hiervoor uiteen is gezet. 

 

Brievenbuspakketten 

139. Daarnaast vraagt Sandd zich af hoe het mogelijk is dat zakelijke partijen als Bol.com slechts 

EUR [vertrouwelijk] per brievenbuspakket betalen terwijl de bezorging door een ZZP 

pakketbezorger (of eigen pakketbezorger) minimaal EUR [vertrouwelijk] zou kosten. 

Oordeel ACM 

140. Deze dienst valt buiten de UPD en is dus niet onderhevig aan de tariefregulering. Verder 

wordt hier verwezen naar het gestelde in paragraaf 4.2.5. 

 

Ontwikkeling postzegelprijzen binnen Europa 

141. Sandd stelt dat de postzegelprijs in Nederland de laatste jaren veel sneller is gestegen dan 

in andere Europese landen en dat deze inmiddels zelfs iets boven het Europees gemiddelde 

ligt. Volgens Sandd is dat opmerkelijk, gegeven de omstandigheden van PostNL, die juist een 

lager dan gemiddelde prijs zouden rechtvaardigen. 

 

Oordeel ACM 

142. Een internationale vergelijking van postzegelprijzen maakt noch onderdeel uit van de 

beoordeling van het kostentoerekeningsysteem, noch van de bepaling van de tariefruimte. 

Zoals al eerder aangegeven is PostNL vrij in het vaststellen van de prijzen voor individuele 

diensten binnen de UPD, zo lang het totaal binnen de tariefruimte blijft. Aan dat laatste is 

voldaan. Dat neemt niet weg dat er wel factoren zijn die een snellere stijging van de 

Nederlandse postzegelprijs in verhouding met de landen om ons (deels) kunnen verklaren. Op 

de eerste plaats heeft PostNL de postzegelprijs lange tijd constant gelaten. Van 2001 tot en 

met 2006 bedroeg de postzegelprijs in Nederland EUR 0,39, van 2007 tot en met 2010 

bedroeg deze EUR 0,44. In de laatste jaren van deze periode rapporteerde PostNL vaak 

verliezen op de UPD. PostNL heeft de postzegelprijs daarna ieder jaar verhoogd om het 

resultaat op de UPD te verbeteren. De zogenoemde digitale substitutie (het vervangen van 

communicatie per post door elektronische communicatie) is in Nederland in vergelijking met de 

meeste andere Europese landen sneller op gang gekomen. De afname van de postvolumes is 

in Nederland al jarenlang hoog, in vergelijking met de omringende landen. Deze volumedaling 

leidt tot hogere kosten per stuk en tot hogere tarieven. 

 

Toekomstige besparingen 

143. Sandd vraagt zich af of toekomstige besparingen zijn verwerkt in de kostprijs voor de niet- 

UPD diensten en zo ja, waarom dit niet gebeurt voor de UPD diensten. 

Oordeel ACM 

144. De tarieven voor de niet-UPD diensten zijn niet onderhevig aan de Postregeling 2009. De 
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kostprijzen van deze diensten spelen binnen dit kader dus geen rol. In de kostentoerekening 

voor de UPD moet worden uitgegaan van daadwerkelijke kosten en (dus) niet van toekomstige 

kosten, ook niet als die lager zijn dan de huidige. 

Conclusie 

145. Gelet op het vorenstaande komt ACM tot de conclusie dat de bezwaargronden onder 

categorie d) ongegrond zijn. 

 
4.2.5 Categorie e): bezwaren over het marktgedrag van PostNL 

 

Kruissubsidie 

146. Zoals in het voorgaande reeds genoemd, meent Sandd dat er te veel kosten aan de UPD 

worden toegerekend. Elke euro te veel is een euro aan kosten minder op de zakelijke markt en 

stelt PostNL in staat scherper te concurreren op de zakelijke markt, aldus Sandd. Daarbij komt 

dat het postzegeltarief in geen verhouding staat tot de tarieven op de zakelijke markt. In haar 

pleitnota ten behoeve van het openbare gedeelte van de hoorzitting heeft Sandd dit standpunt 

verder toegelicht. Sandd stelt dat sprake is van mededingingsverstorende kruissubsidiëring. 

 
147. Volgens Sandd wordt de UPD, blijkens het kostentoerekeningsysteem van PostNL, als een 

stand-alone-activiteit beschouwd. Dat vindt Sandd bezwaarlijk. PostNL rekent alle 

gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten die moeten worden gemaakt voor de UPD zo 

veel mogelijk toe aan de UPD terwijl dergelijke kosten ook gemaakt worden voor de niet-UPD. 

 
148. PostNL rekent kosten die hij maakt voor het beschikbaar houden van zijn netwerk voor een 

zeer groot deel toe aan de UPD. Een relatief klein deel van het postvolume door PostNL wordt 

echter gegenereerd met de UPD, aldus Sandd. 

 
149. De kosten die PostNL moet maken voor het beschikbaar houden van het bezorgnetwerk 

moeten volgens Sandd als gemeenschappelijke kosten worden beschouwd en op basis van 

volume toegerekend worden aan UPD en niet-UPD diensten. 

 
Oordeel ACM 

150. De wijze waarop PostNL de gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten toerekent, is, zoals 

reeds eerder aangegeven, getoetst aan het beoordelingskader zoals vastgelegd in de artikelen 

7 tot en met 7d van de Postregeling 2009. Naar oordeel van ACM voldoet het 

kostentoerekeningsysteem van PostNL aan die eisen. De voorschriften van de Postregeling 

2009 waaronder die ten aanzien van de tariefregulering zijn echter niet bedoeld om de 

concurrentie op de postmarkt te reguleren. Voor het toezicht op de concurrentie op de 

postmarkt geldt de Mededingingswet en het aanmerkelijke marktmacht instrumentarium zoals 
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opgenomen in hoofdstuk 3a van de Postwet.
61 

Het bestreden besluit vormt een toetsing aan de 

Postregeling 2009, maar is geen instrument om tegen de door Sandd veronderstelde 

verstoring van de mededinging op te treden. 

 
151. De kosten van het beschikbaar houden van het gezamenlijke bezorgnetwerk zijn volgens de 

definities van de Postregeling 2009
62 

geen gemeenschappelijke kosten, zoals Sandd stelt, 

maar gezamenlijke kosten die conform de voorschriften van artikel 7c dienen te worden 

toegerekend. 

 
152. De wijze waarop de toerekening van gezamenlijke kosten moet plaatsvinden, staat in artikel 

7c van de Postregeling 2009. De stand-alone-benadering, waartegen Sandd zich verzet, is 

uitgewerkt in het derde lid van dat artikel. Voor zover sprake is van gezamenlijke kosten 

moeten die met inachtneming van die bepaling worden beoordeeld, en dat is ook gebeurd.
63

 

 

UPD en verstoring concurrentieverhoudingen 

153. PostNL gebruikt volgens Sandd overwinsten in de UPD om zijn positie te verbeteren in 

marktsegmenten waar sprake is van concurrentie. Doordat PostNL te veel kosten toerekent 

aan de UPD, kan PostNL de door hem geleden verliezen op de zakelijke postmarkt 

compenseren. Dit blijkt volgens Sandd onder meer uit een recente tender die PostNL won. 

PostNL trekt hierdoor grote postvolumes aan waardoor onvoldoende volumes voor andere 

postbedrijven overblijven. Dit kan het einde van de geliberaliseerde postmarkt betekenen. 

 
154. Het beleid van PostNL lijkt er volgens Sandd op gericht tariefverhogingen door te voeren op 

segmenten waar de klant geen keuzemogelijkheden heeft. De UPD-tarieven zijn tevens 

maatgevend voor andere segmenten zoals de dienst ‘port betaald gemengd’, waar PostNL 

nauwelijks concurrentie kent.
64 

De tarieven voor diensten in deze deelsegmenten van de 

zakelijke markt zijn de laatste jaren ook zeer sterk gestegen, ook als gaat het om 48/72-uurs 

partijenpost die qua productieproces sterk lijkt op de grootzakelijke partijenpost. Sandd 

suggereert dat PostNL hiermee inkomsten binnenhaalt om de lage tarieven in de grootzakelijke 

markt te subsidiëren en dat PostNL hiermee een discussie over de mogelijke introductie van 

‘tweede klasse’ (48/72 uurs) UPD-post probeert te frustreren. 

 
 

 

61 
Vgl. toelichting op de gewijzigde Postregeling, Staatscourant 2014, nr. 2401, 28 januari 2014, p. 10. 

62 
Bedoeld worden de definities van artikel 7c, eerste lid en artikel 7d, van de Postregeling 2009 en de artikelsgewijze 

toelichting op deze leden. 
63 

In randnummer  e.v. is ingegaan op de het stand-alone model. 
64 

Uit de stelling van Sandd dat het beleid van PostNL erop gericht lijkt te zijn om de prijzen te verhogen in segmenten 

waar de klant geen keuzemogelijkheid heeft (de postzegel) en de prijzen laag te houden in segmenten waar dat wel het 
geval is (het UPD-pakket) maakt ACM overigens op dat Sandd van mening is dat de prijs van het UPD-pakket te laag is 
in vergelijking met de postzegelprijs. Deze grief staat op gespannen voet met een grief die in de vorige paragraaf is 
besproken, namelijk dat de prijs van het UPD-postpakket te hoog is, althans in relatie tot de prijs van een vergelijkbaar 
product van DHL. 
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155. Sandd suggereert dat PostNL selectief zeer lage prijzen biedt aan grote klanten die voor 

Sandd of andere concurrenten interessant zijn. Hierdoor blijft er onvoldoende volume over voor 

de concurrenten om rendabel te opereren en dreigen de concurrenten van de markt te 

verdwijnen, waardoor (opnieuw) een monopolie ontstaat. 

 
156. Ook suggereert Sandd dat PostNL berichten verspreidt die bij de (potentiële) klanten van 

Sandd twijfel zaaien over de continuïteit van Sandd. 

 
157. Naast het bovenstaande maakt Sandd bezwaar tegen de prijsstellingen van PostNL in de 

zakelijke markt. Sandd doet daarbij een beroep op ACM om hier een eind aan te maken door 

de regels van de Postregeling 2009 strikter toe te passen. 

 
Oordeel ACM 

158. De tarieven die PostNL op dit moment voor de UPD hanteert, acht ACM niet in strijd met de 

regels van de Postregeling 2009. Mogelijkheden voor een andere toepassing van deze regels, 

ziet ACM niet. Of PostNL prijzen hanteert of andere gedragingen vertoont die vanuit 

(algemeen) mededingingsrechtelijk perspectief ongeoorloofd zijn, is een andere vraag die in 

het kader van onderhavig besluit niet kan worden beantwoord. Het instrumentarium waarmee 

de UPD wordt gereguleerd is, zoals hiervoor al opgemerkt, niet opgesteld met het doel om de 

concurrentie op de postmarkt te reguleren. Voor het toezicht op de concurrentie op de 

postmarkt geldt als gezegd de Mededingingswet en het aanmerkelijke marktmacht 

instrumentarium dat is opgenomen in de Postwet 2009.
65

 

 
159. Wel moet de UPD-regulering ervoor zorgen dat de verlener van de UPD alleen de 

daadwerkelijke kosten toerekent aan de UPD. ACM heeft, binnen de kaders van de 

Postregeling 2009, vastgesteld dat dat het geval is. 

 
160. De hierboven genoemde wettelijke kaders bestaan naast elkaar en vullen elkaar aan. Het 

bezwaar van Sandd tegen het bestreden besluit biedt echter geen kader voor ACM om 

uitspraken te doen over vraagstukken van algemeen mededingingsrechtelijke aard. 

 

Conclusie 

161. Gelet op het vorenstaande komt ACM tot de conclusie dat de bezwaargronden onder e) 

ongegrond zijn. 

 
 
 
 
 
 

 

65 
Vgl. toelichting bij de Postregeling 2009, Staatscourant 2014, nr. 2401, 28 januari 2014, p. 10. 
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5. Dictum 

 

Autoriteit Consument en Markt: 
 

- verklaart het bezwaar van Sandd ongegrond. 
 
 

Plaats, datum 

 
De Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 
 
 

w.g. 

mr. C.A. Fonteijn 

bestuursvoorzitter 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, 

sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de 

beroepsprocedure is te vinden op www.rechtspraak.nl. 
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Bijlage 

 
Invloed van het gebruik van het stand-alone-model voor de Basic Service op de kostprijs van de UPD. 

 
In bijgaand schema is het kostentoerekeningsysteem van PostNL vereenvoudigd weergegeven. Aan 

de hand van dit schema wordt het effect zichtbaar van het gebruik van het stand-alone-model ter 

bepaling van de kosten van de Basic Service op de kosten van de UPD. 

 
De werkelijke volumeafhankelijke (VA) kosten van het geïntegreerde postnetwerk worden met behulp 

van een activity based costing model (ABC) verdeeld over de Basic Service, de Overnight Service en 

de overige diensten. Zo worden de werkelijke VA kosten van de Basic Service bepaald. 

 
In het Stand-alone-model voor de Basic Service worden de totale hypothetische kosten bepaald van 

een separaat netwerk dat uitsluitend de Basic Service levert. Van deze totale hypothetische kosten 

van de stand-alone Basic Service worden de werkelijke VA kosten van de Basic Service afgetrokken. 

Het bedrag dat dan resteert, in de tekening genoemd ‘rest VO stand alone’, wordt als VO kosten 

toegerekend aan de Basic Service en vormt zodoende de bijdrage vanuit de Basic Service in de 

dekking van de VO kosten van het geïntegreerde netwerk. 

 
Deze ‘dekkingsbijdrage’ is, omgerekend per poststuk, lager dan de gemiddelde VO kosten per 

poststuk in het geïntegreerde netwerk. Sandd trekt daaruit kennelijk de conclusie dat de Basic 

Service gekruissubsidieerd wordt vanuit de Overnight Service. Dat is echter een onjuiste 

gevolgtrekking. Immers: 

 Het stand-alone-model voor de Basic Service levert kosten per eenheid op die realistisch en 

marktconform zijn. Met andere woorden: als PostNL de Basic Service zou leveren met een 

separaat netwerk, dan zou deze inderdaad kunnen worden geleverd tegen de kosten die het 

stand-alone-model berekent. Deze kosten per eenheid zijn lager dan de kosten per eenheid 

in het geïntegreerde netwerk; 

 Maar de VO kosten van het geïntegreerde netwerk variëren niet of slechts indirect met het 

volume. Ze zouden dus niet, of in ieder geval niet evenredig, afnemen, als PostNL de Basic 

Service met een separaat netwerk zou leveren. Deze kosten zouden dan dus (deels) dubbel 

gemaakt worden. 

 Het feit dat PostNL de Basic Service wel via het geïntegreerde netwerk levert, zorgt dus 

voor lagere totale VO kosten. Dit werkt in het voordeel van de Overnight Service, omdat nu 

een deel van de VO kosten van het geïntegreerde netwerk wordt toegerekend aan de Basic 

Service. 

 
Met andere woorden, het leveren van de Basic Service met het geïntegreerde netwerk leidt tot 

kostensynergie, die in het voordeel werkt van de Overnight Service en dus ook van de UPD. 
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