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Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave
Het omzet gerelateerd vergoedingenstelsel
Voor de kosten van het toezicht in de postmarkt zijn postvervoerbedrijven jaarlijks een bedrag
verschuldigd. Dit bedrag is gebaseerd op de netto-omzet. Het betreft de netto-omzet over het
kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het kalenderjaar waarvoor het bedrag wordt opgelegd (hierna:
peiljaar). Het bedrag dat u voor het jaar 2017 moet betalen, is dus gebaseerd op de netto-omzet van het
jaar 2015. Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit
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het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen.
Niet uw gehele netto-omzet is relevant. Alleen de netto-omzet is relevant die wordt gerealiseerd uit
postactiviteiten waar ACM toezicht op houdt. Meer precies gaat het om de netto-omzet die u heeft
behaald met het aanbieden van postvervoerdiensten die vallen onder de mededelingsplicht van artikel 41
van de Postwet.
Indien uw postvervoerbedrijf behoort tot een groep van ondernemingen als bedoeld in artikel 24b van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, geldt de verplichting om een gezamenlijke omzetopgave in te
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dienen. Dit houdt in dat de omzetten van het vervoer van poststukken van alle tot die groep behorende
ondernemingen bij elkaar dienen te worden opgeteld. Bij deze berekening worden transacties tussen de
tot die groep behorende ondernemingen (interne leveringen) buiten beschouwing gelaten. Uit artikel 24b,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat een groep een economische eenheid is waarin
rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn
rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.
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Postvervoerbedrijven worden op basis van de hoogte van hun relevante netto-omzet in twee categorieën
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ingedeeld, waarbij een omzetgrens van € 2.000.000,- wordt gehanteerd. Postvervoerbedrijven die in de
eerste categorie vallen, worden naar rato van hun (relevante) netto-omzet belast. Postvervoerbedrijven
die in de tweede categorie vallen zijn geen bijdrage voor het toezicht verschuldigd.
Categorie Omzetgrens

Bedrag toezicht ACM

1

Relevante netto-omzet ≥ € 2.000.000,-

Percentage van de relevante
netto-omzet

2

Relevante netto-omzet < € 2.000.000,-

Geen bijdrage verschuldigd

Het percentage wordt jaarlijks vóór 1 mei vastgesteld in de Regeling doorberekening kosten ACM. Het
percentage voor 2017 wordt dus vóór 1 mei 2017 vastgesteld.
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De definitie uit artikel 377, zesde lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt hier gehanteerd.
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Op grond van artikel 13, 1e lid van het Besluit doorberekening kosten ACM.

3

Zie ook: artikel. 361, 379, 405 BW Boek 2; artikel. 35, 46 WOR.
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Artikel 4 van de Regeling doorberekening kosten ACM (Staatscourant, nr. 36296).
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Formele eisen omzetopgave
Formulier omzetgegevens
Voor uw omzetopgave dient u het formulier omzetgegevens te gebruiken. Op dit formulier dient u aan te
geven wat de hoogte is van uw (relevante) netto-omzet. Dit formulier dient u volledig ingevuld,
ondertekend en voorzien van de juiste bijlagen terug te sturen aan ACM. Zonder dit formulier is uw
omzetopgave niet volledig.
Wijze van indienen gezamenlijke omzetopgave
Wanneer uw onderneming tot een groep van ondernemingen behoort, geldt de verplichting om een
gezamenlijke omzetopgave in te dienen. De ondernemingen die tot de groep behoren dienen onderling af
te spreken wie verantwoordelijk is voor het indienen van de gezamenlijke omzetopgave. De indiener van
de gezamenlijke omzetopgave ontvangt de factuur voor het toezicht van ACM. In het formulier
omzetgegevens dient te worden vermeld op welke ondernemingen, die postvervoerdiensten leveren in
Nederland, de gezamenlijke omzetopgave betrekking heeft. De accountant dient te bevestigen dat er
sprake is van een groep van ondernemingen en uit welke ondernemingen de groep bestaat.

Materiële eisen omzetopgave
(Gespecificeerde) omzetopgave
Bedraagt uw relevante netto-omzet tenminste € 8.800.000,-?
Dan dient u óf een omzetopgave te doen waarbij de omzet is af te leiden uit de jaarrekening óf een
gespecificeerde opgave van uw relevante netto-omzet. In beide gevallen dient de opgave vergezeld te
worden van de vastgestelde jaarrekening en een verklaring van een accountant die is ingeschreven in het
5
accountantsregister. In het eerste geval kunt u gebruik maken van de accountantsverklaring die bij de
jaarrekening hoort. In het tweede geval dient u een aparte accountantsverklaring op te laten stellen. Een
model accountantsverklaring is beschikbaar op de website (www.acm.nl).
Een gespecificeerde omzetopgave betreft een uitgewerkte opgave van uw relevante netto-omzet. Slechts
het vermelden van één bedrag (uw relevante netto-omzet) is niet voldoende. Ten behoeve van de
beoordeling van de omzetopgave door ACM, dient u in uw omzetopgave gemotiveerd inzichtelijk te
maken welke diensten en de daarmee gemoeide omzet u als niet relevant heeft aangemerkt. Uit uw
onderbouwing moet blijken waarom er geen sprake is van omzet die behaald is met het aanbieden van
postvervoerdiensten in Nederland.
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Een accountantsregister zoals bedoeld in artikel 36 van de Wet op het accountantsberoep.
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Is uw relevante netto-omzet lager dan € 8.800.000,-?
Dan heeft u niet de verplichting om uw omzetopgave te onderbouwen met een accountantsverklaring en
vastgestelde jaarrekening. U kunt dan volstaan met het invullen van het formulier omzetgegevens.
Echter, ACM kan u verzoeken om een nadere onderbouwing van uw omzetopgave indien zij dat
noodzakelijk acht ten behoeve van de beoordeling van uw omzetopgave.

Wettelijke definities en toelichting begrippen
Hierna volgen enkele definities uit hoofdstuk 1 van de Postwet:
a. brief: de op een fysieke drager aangebrachte geadresseerde schriftelijke mededelingen;
b. poststuk:
Een brief of een geadresseerd:
•

pakket (een geadresseerd verpakt poststuk dat in elk geval zaken, niet zijnde brieven, bevat, met
een maximum gewicht 20 kg indien het postvervoer binnen Nederland betreft en 30 kg indien het
postvervoer vanuit het buitenland betreft);

•
•

braillepoststuk (fysieke drager die in hoofdzaak tekst bevat in voor blinden bestemde tekens);
dagblad of tijdschrift;

c. postvervoerdienst: een of meer handelingen die bedrijfsmatig worden verricht teneinde poststukken af
te leveren;
d. postvervoerbedrijf: eenieder die postvervoerdiensten aanbiedt.
Bedrijfsmatig
Het uitoefenen van economische activiteiten binnen het kader van een onderneming of instelling.
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Indicatief overzicht
Het volgende overzicht is een indicatief, niet uitputtend, overzicht van activiteiten die in ieder geval wel en
in ieder geval niet onder de relevante netto-omzet vallen.

Omzet die behaald wordt met de volgende

Omzet die behaald wordt met de volgende activiteiten is

activiteiten is in ieder geval wel relevant:

in ieder geval niet relevant:

Eén of meer van de volgende handelingen die
erop gericht zijn geadresseerde poststukken

• Ongeadresseerde zendingen, zoals ongeadresseerde
dagbladen, tijdschriften en reclames;

af te leveren:

• Geregistreerde exprespost; er is sprake van

•
•

Collectie
Sortering

expresvervoer als de afzender individuele voorwaarden
overeenkomt ten aanzien van het tijdstip of tijdvak van

•

Distributie

aflevering, de leveringszekerheid en de

•

Bezorging

Onder poststukken wordt verstaan:
•
•

•
•

aansprakelijkheid.
• Poststukken onder verantwoordelijkheid van de afzender
(bijvoorbeeld wanneer post van een afzender naar een

brieven en drukwerk (direct mail)
pakketten met een maximum

postvervoerbedrijf wordt gebracht, de zogenaamde
haalservice). Het vervoer van poststukken, die door een

gewicht van 20 kg indien het

derde worden vervoerd van de afzender (en onder

postvervoer binnen Nederland
betreft en 30 kg indien het

verantwoordelijkheid van die afzender) naar het
postvervoerbedrijf, dat het eigenlijke postvervoer gaat

postvervoer vanuit het buitenland

uitvoeren, wordt niet als postvervoer aangemerkt. Het

betreft
dagbladen en tijdschriften, voorzien

vervoer van poststukken van een postbus naar een
adres van de houder van de postbus (ook wel de

van een adressticker

brengservice genoemd) wordt ook niet als postvervoer

braillepoststukken

beschouwd omdat de poststukken door deponeren in de
postbus reeds zijn afgeleverd op het op de poststukken
aangebrachte adres.
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