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1.

Introductie

Op 5 september jI. heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) van Koninklijke
PostNL B.V. (hierna: PostNL) een brief1 ontvangen over de voorgenomen tariefaanpassingen
per 1 januari 2017 voor de universele postdienst (hierna: UPD). Het gaat om de wijziging van
verschillende tarieven voor brieven en pakketten.

ACM toetst of de voorgestelde tarieven in overeenstemming zijn met het bepaalde in artikel 15 van
de Postregeling 2009.

2.

Op 5 september jI. heeft PostNL de voorgenomen tariefaanpassing per 1 januari 2017 van de
tarieven voor de UPD ter toetsing aan ACM voorgelegd.

3.

Op 13 september jl. heeft PostNL na een telefonisch verzoek van ACM per e-mail het
Excelbestand van het tariefbeheersingssysteem gestuurd en een verschrijving gecorrigeerd in
de tariefmelding.

4.

Op 15 september jl. heeft ACM per brief2 vragen gesteld aan PostNL. Deze zijn op 20 september
jl. door PostNL beantwoord en op 22 september jl. tevens per brief3 door ACM ontvangen.

5.

Op 21 september jl. heeft ACM per e-mail een vervolgvraag gesteld, die op 23 september jl. per
e-mail door PostNL is beantwoord.

6.

PostNL heeft op 29 september jl. in aanvulling op de beantwoording van vragen van ACM van
15 september jl. per brief4 een aangepaste versie gestuurd van de tariefmelding waarbij de
gemiddelde omzet per eenheid volume op een andere grond is berekend. Op 4 oktober jl. heeft
PostNL tevens een nieuwe verklaring van de onafhankelijke accountant aan ACM overhandigd.

7.

Op 4 oktober jl. heeft PostNL per e-mail een nieuwe versie gestuurd van het
tariefbeheersingssysteem waarbij twee kleine correcties zijn aangebracht en de gemiddelde
omzet per eenheid volume is gewijzigd.

8.

Op 5 oktober 2016 heeft PostNL per e-mail een op het bovenstaande aangepaste versie van de
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tariefmelding overgelegd.

3
9.

Beoordeling
Op 31 augustus jl. heeft ACM op grond van artikel 14 van de Postregeling de tariefruimte voor
de universele postdienst voor het jaar 2017 vastgesteld op € 1,4466. 5

11. De gewogen gemiddelde omzet per eenheid volume blijft binnen de tariefruimte die ACM voor
het jaar 2017 heeft vastgesteld.
12. PostNL heeft hiermee naar het oordeel van ACM voldoende aangetoond dat de voorgenomen
tariefaanpassingen voldoen aan het gestelde in artikel 15 van de Postregeling 2009.

4

Dictum

13. ACM is van oordeel dat PostNL voldoende heeft aangetoond dat de voorgenomen
tariefaanpassingen per 1 januari 2017 voldoen aan de wettelijke eisen.

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,
(w.g.)
drs. A.J.M. Kleijweg
Teammanager Telecom, Vervoer en Post

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
de Autoriteit Consument en Markt, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit bezwaarschrift
kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks
beroep bij de bestuursrechter.
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10. De door PostNL berekende gewogen gemiddelde omzet per eenheid volume voor 2017
bedraagt € 1,4028. De hiervoor gehanteerde cijfers en de onderliggende berekening zijn
gecontroleerd door de onafhankelijke accountant.

