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Den Haag, 11 november 2016
Aantal bijlage(n): 2
Registratienummer:
Ons kenmerk: ACM/DTVP/2016/206553
Contactpersoon:
Onderwerp: Opgave omzetgegevens

ACM uw omzetgegevens nodig.
Hoe gaat het in zijn werk?
Voor uw omzetopgave maakt u gebruik van de bijlage ‘Formulier omzetgegevens’. In de bijlage
“Richtlijnen indienen omzetopgave” wordt nader ingegaan op de formele en materiële eisen
waaraan uw omzetopgave moet voldoen.
1. Vul het ‘Formulier omzetgegevens’ in;
2. Voeg eventueel onderbouwende documenten toe;
3. Stuur het formulier per mail (post@acm.nl) of per post naar ACM.

Hoeveel moet u betalen?
Het bedrag dat u moet betalen voor het jaar 2017 is gebaseerd op uw (relevante) netto-omzet in
het jaar 2015. ACM stelt dit bedrag vast in de Beschikking toezichtkosten 2017. U ontvangt deze
beschikking en een eventuele factuur medio 2017.
Uw (relevante) netto-omzet is gelijk aan of hoger dan 2 miljoen euro
U bent een bedrag verschuldigd voor het toezicht van ACM. Dit bedrag is een percentage van uw

Muzenstraat 41 | 2511 WB Den Haag

toezicht bent u jaarlijks een bedrag verschuldigd. Om dit bedrag vast te kunnen stellen, heeft

Postbus 16326 | 2500 BH Den Haag

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) houdt toezicht op de postmarkt. Voor dit

T 070 722 20 00 | F 070 722 23 55

Geachte heer, mevrouw,

info@acm.nl | www.acm.nl | www.consuwijzer.nl

BELANGRIJK: Dien vóór 1 januari 2017 uw omzet(gegevens) in bij de Autoriteit
Consument en Markt. Dit is wettelijk verplicht.

(relevante) netto-omzet.
Uw (relevante) netto-omzet is lager dan 2 miljoen euro
U hoeft niets te betalen. Uw bijdrage voor het toezicht van ACM is nihil.
Wat gebeurt er als u niet (tijdig) reageert?
ACM is bevoegd om bij een ontbrekende of onvolledige omzetopgave uw omzet te schatten.
ACM zal u in dat geval in overeenstemming met deze schatting een bedrag in rekening
brengen. Dit kan in uw nadeel uitvallen als de schatting hoger is dan uw feitelijke (relevante)
netto-omzet. Daarnaast kan ACM handhavende middelen inzetten, waaronder het opleggen
van een last onder dwangsom.
Heeft u nog vragen?
contactpersoon of e-mailen naar post@acm.nl.
Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

drs. A.J.M. Kleijweg
Teammanager Telecom, Vervoer en Post
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Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde

