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Samenvatting 
 

Aanleiding voor dit marktanalysebesluit 

De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op de Nederlandse postsector. Gelet op de 

kwetsbare concurrentiesituatie op de postmarkt heeft de wetgever de ACM in 2014 de taak 

gegeven om verschillende onderdelen van deze markt te analyseren en in geval van 

mededingingsproblemen verplichtingen op te leggen. Het hoofddoel van deze verplichtingen is 

een betere prijs-kwaliteitverhouding voor gebruikers van postvervoerdiensten door het 

stimuleren van effectieve concurrentie tussen postvervoerbedrijven. 

De ACM heeft in een openbare consultatie marktpartijen bevraagd over de mogelijke problemen 

in de postsector. Hieruit kwamen toegangsproblemen ten aanzien van het vervoer van 24-uurs 

partijenpost bestemd voor aflevering in brievenbussen naar voren. Het vervoer van 24-uurs 

partijenpost betreft het op de volgende dag bezorgen van post bij geadresseerden in 

Nederland. Deze diensten worden vrijwel uitsluitend aangeboden aan zakelijke afzenders. De 

problemen ontstaan doordat andere postvervoerbedrijven dan PostNL geen landelijk netwerk 

hebben. Om post buiten hun eigen bezorgingsgebied te bezorgen, zijn deze 

postvervoerbedrijven afhankelijk van het netwerk van PostNL. Zonder deze toegang tot het 

netwerk van PostNL zouden deze postvervoerbedrijven aan een groot aantal klanten geen 

aanbod kunnen doen. In dit marktanalysebesluit heeft de ACM het vervoer van 24-uurs 

partijenpost geanalyseerd. 

PostNL beschikt over aanmerkelijke marktmacht 

De ACM heeft onderzocht of er sprake is van effectieve concurrentie voor 24-uurs 

partijenpostdiensten. Door de concurrentie in kaart te brengen, bepaalt de ACM in hoeverre een 

onderneming over aanmerkelijke marktmacht beschikt en of er reden is om verplichtingen op te 

leggen. Deze verplichtingen dienen de door de ACM geconstateerde potentiële 

mededingingsproblemen op te lossen. 

Op de relevante markten voor partijenpost heeft de ACM geconstateerd dat PostNL 

aanmerkelijke marktmacht heeft. PostNL kan zich in belangrijke mate onafhankelijk gedragen 

van concurrerende postvervoerbedrijven, potentiële toetreders en zakelijke afzenders. Deze 

(potentiële) concurrenten zijn gedeeltelijk afhankelijk van toegang tot het bezorgnetwerk van 

PostNL om 24-uurs partijenpost in heel Nederland te kunnen verzorgen. 
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Noodzaak tot toegangsregulering 

In dit marktanalysebesluit legt de ACM PostNL, als onderneming met aanmerkelijke 

marktmacht, verplichtingen op. Door andere postvervoerbedrijven toegang te geven tot het 

bezorgnetwerk van PostNL onder concurrerende voorwaarden faciliteert de ACM de komende 

jaren concurrentie op de postmarkt. Postvervoerbedrijven zijn met gebruikmaking van het 

netwerk van PostNL in staat om op landelijk niveau 24-uurs partijenpostdiensten aan te bieden 

en op die manier te concurreren met PostNL. Dit leidt tot keuzevrijheid tussen verschillende 

postvervoerbedrijven voor zakelijke afnemers van 24-uurs partijenpostdiensten. Concurrentie 

prikkelt postvervoerbedrijven om zich te blijven onderscheiden van elkaar op het gebied van 

prijs en kwaliteit. Concurrentie bevordert daarom innovatie en efficiëntieverbeteringen. 

Het opleggen van verplichtingen is essentieel omdat PostNL, zonder deze verplichtingen, de 

prikkel en de mogelijkheid heeft om toegang voor postvervoerbedrijven effectief te weigeren. 

Opgelegde verplichtingen en effecten daarvan 

De ACM legt PostNL in dit marktanalysebesluit verplichtingen op voor toegang, tarieven en 

transparantie. De verplichtingen gelden voor 24-uurs partijenpost op de kleinzakelijke, 

middenzakelijke en grootzakelijke markt. Tezamen vormen de opgelegde verplichtingen het 

wholesale toegangsaanbod. Dit zijn de minst ingrijpende verplichtingen die nodig zijn om de 

geconstateerde potentiële mededingingsproblemen op te lossen. 

Het volume aan verstuurde post krimpt. Ondanks deze krimp bestaan er in een groot deel van 

het land meerdere bezorgnetwerken naast elkaar. Naar het oordeel van de ACM is deze 

infrastructuurconcurrentie de beste manier om effectieve en duurzame concurrentie te 

bevorderen. Door middel van de verplichtingen wordt een wholesale aanbod gecreëerd dat 

alleen bedoeld is voor postvervoerbedrijven die ook een eigen netwerk hebben. Dit aanbod is 

dus niet bedoeld voor zogenaamde stapelaars. Dat zijn bedrijven die post van verschillende 

verzenders bundelen met als enige doel het verkrijgen van een grotere volumekorting bij 

PostNL. 

De toegangsverplichting regelt de aanlevervorm, de aanleverlocatie en het aanlevertijdstip van 

de postvolumes die postvervoerbedrijven laten bezorgen door PostNL. De toegangsverplichting 

sluit aan bij de wijze waarop PostNL op dit moment diensten levert aan zakelijke klanten en 

postvervoerbedrijven. Op een beperkt aantal punten wijken de aan de verplichtingen verbonden 

voorwaarden voor het aanbod aan postvervoerbedrijven af van de voorwaarden die PostNL nu 

hanteert. Zo mogen postvervoerbedrijven ook post van verschillende afzenders bundelen in een 
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partij en aanleveren tot 21.00 uur. Zonder deze mogelijkheid zouden de verplichtingen de 

problemen niet oplossen. 

De tariefverplichting schrijft voor welke wholesale tarieven PostNL maximaal voor deze 

dienstverlening aan postvervoerbedrijven mag rekenen. De tarieven die postvervoerbedrijven 

betalen, zijn kostengeoriënteerd. Dit houdt in dat deze tarieven PostNL in staat stellen om de 

kosten die hij maakt voor het bezorgen van post voor postvervoerbedrijven terug te verdienen 

en te vermeerderen met een vooraf vastgesteld redelijk rendement. Ook houdt de ACM bij het 

vaststellen van de tarieven rekening met de dalende postvolumes.  

De transparantieverplichting zorgt ervoor dat PostNL alle postvervoerbedrijven op gelijke wijze 

behandelt en dat dit ook gecontroleerd kan worden door henzelf en de ACM. 

Het effect van de opgelegde verplichtingen is dat bedrijven die post versturen beter af zijn ten 

opzichte van de situatie zonder regulering. Zij krijgen meer keuze, scherpere prijzen en een 

betere dienstverlening. Ook efficiënt opererende concurrenten van PostNL zullen profiteren van 

de verplichtingen doordat ze in staat zijn om een positie op de markt te behouden of te 

vergroten. 

Vanzelfsprekend hebben de verplichtingen impact op PostNL, als wordt vergeleken met de 

situatie zonder regulering. Feit is echter dat tot 1 augustus 2017 artikel 9 van de Postwet 2009 

gold. Ook dit artikel regelde toegang voor postvervoerbedrijven, maar dan op alle postmarkten 

(dus niet alleen 24-uurs partijenpost, maar ook 48-uurs en 72+-uurs partijenpost). Met dit 

marktanalysebesluit is de toegang voor 24-uurs partijenpost ook na 1 augustus 2017 

gegarandeerd. 

Hoewel het effect van dit marktanalysebesluit voor PostNL ten opzichte van de situatie zonder 

verplichtingen (dus de situatie zonder dit besluit, maar ook zonder artikel 9 van de Postwet) 

nadelig uitpakt, is het effect van dit marktanalysebesluit ten opzichte van de situatie waarbij 

alleen artikel 9 van de Postwet zou gelden juist positief voor PostNL. Los van het feit dat dit 

artikel voor alle postmarkten gold, vereiste dit artikel namelijk dat PostNL het beste aanbod in 

de markt ook aan vergelijkbare postvervoerbedrijven moest bieden.
1
 Een belangrijk verschil van 

artikel 9 van de Postwet ten opzichte van dit marktanalysebesluit is dan ook dat dit 

marktanalysebesluit PostNL meer vrijheid geeft in zijn tariefstelling richting zakelijke verzenders. 

Het intrekken door de Minister van artikel 9 van de Postwet per 1 augustus 2017 moet dan ook 

gezien worden in het licht van het feit dat dit marktanalysebesluit nu van kracht is geworden. 

                                                        
1
 [Vertrouwelijk:  

                              ] 
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De verplichtingen zijn om meerdere redenen proportioneel en houden zo veel mogelijk rekening 

met de verschillende deels tegenstrijdige belangen. Allereerst is het negatieve effect van de 

verplichtingen in dit marktanalysebesluit op PostNL ten opzichte van de situatie zonder 

regulering beperkt tot ruim 20 miljoen EUR per jaar. Dit leidt niet tot financiële instabiliteit bij 

PostNL. Daarnaast wegen de voordelen voor zakelijke verzenders op tegen de nadelen voor 

PostNL. De regulering is bovendien zo vormgegeven dat zij goed aansluit bij bestaande 

operationele processen van PostNL. Zoals gezegd, stelt de regulering PostNL tevens in staat 

zijn kosten terug te verdienen omdat de toegangstarieven gebaseerd zijn op de kosten voor 24-

uurs partijenpost vermeerderd met een vooraf vastgesteld normrendement. Tot slot heeft de 

opgelegde regulering geen significante consequenties op de betaalbaarheid en houdbaarheid 

van de universele postdienst. De volumedalingen binnen de UPD hebben daarop een grotere 

impact dan de verplichtingen in dit marktanalysebesluit. De toegenomen concurrentie prikkelt 

PostNL wel om zijn dienstverlening te verbeteren en efficiënter te maken. 

Conclusie marktanalysebesluit 

De ACM zorgt er met dit marktanalysebesluit voor dat postvervoerbedrijven kunnen blijven 

concurreren op 24-uurs partijenpost. Deze bedrijven kunnen door middel van de verplichtingen 

24-uurs partijenpost bij PostNL aanbieden tegen redelijke voorwaarden waardoor zij in staat zijn 

om aan hun zakelijke klanten 24-uurs partijenpost voor bestemmingen in heel Nederland te 

leveren. Zij worden daarmee in staat gesteld effectief te concurreren met PostNL. De ACM 

verwacht dat de regulering van 24-uurs partijenpost leidt tot een verbetering van de 

concurrentie. Dit voorkomt excessieve prijzen, en levert kwaliteitsverbetering en meer keuze op 

voor bedrijven die 24-uurs partijenpost afnemen. 
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1 Inleiding 

1. De volledige liberalisering van de postmarkt die in 2009 een feit werd, introduceerde en 

wakkerde concurrentie aan voor het gehele aanbod aan vervoer van nationale 

brievenbuspost. Het doel was om met name voor zakelijke afzenders van post de 

keuzemogelijkheden tussen aanbieders van postvervoerdiensten te vergroten. Voor deze 

zakelijke afzenders zou de volledige liberalisering meer keuzemogelijkheden, lagere 

prijzen en een betere kwaliteit van dienstverlening tot gevolg hebben. 

2. Op de postmarkt is een kwetsbare concurrentiesituatie ontstaan. Deze is het gevolg van 

marktontwikkelingen, zoals de trendmatige volumedaling en de vermindering van het 

aantal nationaal opererende postvervoerbedrijven. Hiermee vertoont de postmarkt 

specifieke kenmerken die maken dat deze zich dreigt te ontwikkelen naar een markt 

waarin er geen daadwerkelijke concurrentie meer is.
2
 

3. In het licht van de concurrentiesituatie in de postsector is het instrumentarium voor het 

toezicht op de postsector aangescherpt.
3
 ACM heeft in 2014 de bevoegdheid gekregen 

om op grond van de Postwet 2009 (hierna: Postwet) postvervoerbedrijven die op een 

relevante markt voor postvervoerdiensten over aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM) 

beschikken ex ante verplichtingen op te leggen. Het doel van de inzet van die 

bevoegdheid is om, door het wegnemen van potentiële mededingingsproblemen op de 

markt, daadwerkelijke concurrentie tot stand te brengen. 

4. In dit marktanalysebesluit heeft ACM het vervoer van 24-uurs partijenpost 

brievenbuszendingen nationaal
4
 (hierna: 24-uurs partijenpost) geanalyseerd en 

geconstateerd dat PostNL
5
 over AMM beschikt op de markten voor kleinzakelijke 24-, 48- 

en 72+-uurs partijenpost, middenzakelijke 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost en 

grootzakelijke 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost. Om de verschillende potentiële 

mededingingsproblemen die op die markten bestaan weg te nemen, legt ACM PostNL 

een aantal verplichtingen op. Deze verplichtingen dragen bij aan het tot stand brengen 

van daadwerkelijke concurrentie op de geanalyseerde postmarkten. De effecten van 

deze verplichtingen zijn gekwantificeerd in een zogenaamde effectentoets. 

                                                        
2
 Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, p. 2-4. 

3
 Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, p. 1. 

4
 Ongeadresseerde zendingen maken hiervan geen deel uit. 

5
 Tenzij anders aangegeven wordt in het vervolg van dit marktanalysebesluit onder PostNL verstaan PostNL N.V. en 

zijn groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. 
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Reikwijdte van dit besluit 

5. Dit marktanalysebesluit heeft betrekking op 24-uurs partijenpost. Het marktanalysebesluit 

adresseert potentiële mededingingsproblemen door middel van aan PostNL op te leggen 

verplichtingen ten aanzien van 24-uurs partijenpost. Mogelijke problemen bij 48-uurs en 

72+-uurs partijenpost worden niet onderzocht noch geadresseerd in dit besluit. 

6. Dit marktanalysebesluit heeft dus alleen betrekking op 24-uurs partijenpost. 

Postvervoerdiensten die tegen speciale voorwaarden en tarieven worden aangeboden 

(partijenpost) voor uiteindelijke bezorging aan geadresseerden in Nederland bepalen dus 

de reikwijdte van dit besluit. Postvervoer onder de universele postdienst (hierna: UPD) 

valt niet onder het bereik van dit marktanalysebesluit.
6
 Ook het vervoer van pakketten, 

voor zover deze niet bezorgd worden in de daarvoor voor aflevering bestemde 

brievenbus
7
, valt niet onder de reikwijdte van dit marktanalysebesluit. 

Leeswijzer 

7. ACM schetst in dit hoofdstuk allereerst de context en de achtergrond van dit 

marktanalysebesluit. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van het juridisch kader 

waarbinnen ACM een marktanalyse uitvoert en verplichtingen oplegt. Vervolgens vat 

ACM het gevolgde proces samen. Tot slot volgt een leeswijzer waarin ACM de opbouw 

van dit marktanalysebesluit beschrijft. 

1.1 Achtergrond en context 

8. Deze marktanalyse vindt plaats tegen de achtergrond van een kwetsbare 

concurrentiesituatie op de postmarkt, die het gevolg is van verschillende 

marktontwikkelingen, zoals de trendmatige volumedaling en de vermindering van het 

aantal nationaal opererende postvervoerbedrijven. In het navolgende gaat ACM in op 

deze marktontwikkelingen. 

Postwet 2009; volledige liberalisering van de markt voor postvervoer 

9. Met de Postwet werd de volledige liberalisering van de markt voor postvervoer een feit. In 

die liberalisering werd de gereserveerde ruimte - een wettelijk monopolie - voor de 

rechtsvoorganger(s) van PostNL in 2000 verkleind van brieven van maximaal 500 gram 

naar brieven van maximaal 100 gram en in 2006 van maximaal 100 naar maximaal 50 

                                                        
6
 Zie in dit verband artikel 13b, tweede lid, van de Postwet. 

7
 Zogenoemde brievenbuspakjes vallen dus wel binnen het bereik van het marktanalysebesluit. 
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gram. De Postwet zorgde voor de laatste stap in de geleidelijke liberalisering, waarbij er 

per 1 april 2009 geen exclusief voor PostNL voorbehouden dienst meer was. De 

gedachte achter de volledige vrijmaking en het toestaan van concurrentie in de gehele 

postsector was dat voor met name zakelijke afzenders van post de keuzemogelijkheden 

tussen aanbieders van postvervoer zouden toenemen en voor hen lagere prijzen en een 

betere kwaliteit van dienstverlening zouden worden bereikt.
8
 

Ontwikkeling in het aantal aanbieders van postvervoer 

10. Ten tijde van de inwerkingtreding van de Postwet waren vier landelijke aanbieders van 

postvervoer actief. Dit waren (de rechtsvoorganger van) PostNL, Sandd, Selektmail en 

Netwerk VSP Geadresseerd. Deze postvervoerbedrijven waren in (vrijwel) geheel 

Nederland met hun eigen netwerk actief en bezorgden post met hun eigen medewerkers. 

Sindsdien is het speelveld als gevolg van een aantal marktontwikkelingen sterk gewijzigd. 

Met de uittreding eind 2011 van Netwerk VSP Geadresseerd – een voormalige 

dochteronderneming van PostNL – als aanbieder van postvervoer en de overname van 

Selekt Mail door Sandd in 2011 is het aantal landelijk opererende postvervoerbedrijven 

gereduceerd tot twee aanbieders. Daarbij geldt dat Sandd, in tegenstelling tot PostNL, 

geen 5-daags postvervoernetwerk voor partijenpost heeft, maar slechts 2 dagen in de 

week post vervoert. 

11. In de postsector is daarnaast ook een aantal relatief kleine en regionale 

postvervoerbedrijven actief. De regionale postvervoerbedrijven collecteren en bezorgen 

partijenpost van zakelijke afzenders alleen op lokaal en regionaal niveau. Voor het 

kunnen aanbieden van 24-uurs partijenpost in geheel Nederland zijn regionale 

postvervoerbedrijven aangewezen op toegang tot het netwerk en het gebruik van de 

bijbehorende faciliteiten van PostNL. 

Krimpende postmarkt 

12. Een andere belangrijke ontwikkeling die zich voordoet is een krimpend postvolume. Het 

totale bezorgde volume nationale brievenbuspost in Nederland is tussen 2008 en 2016 

gedaald van 5,1 miljard naar 2,8 miljard stuks.
9
 Figuur 1 toont de ontwikkeling in het 

                                                        
8
 Kamerstukken II 2005/06, 30 536, nr. 3. 

9
 ACM (2014) Marktmonitor post, p. 3 en ACM (2015) Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de 

Nederlandse postmarkt in 2014, p. 7. De figuur is geactualiseerd op basis van 2016 cijfers uit de Postmonitor van de 

ACM. 
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postvolume en de omzet met betrekking tot nationale brievenbuspost in de periode 2008 

tot en met 2016. 

 

Figuur 1: ontwikkeling van het volume en de omzet aan nationale brievenbuspost in de 

periode 2008-2016.
10

 

Universele postdienst 

13. Met de UPD zorgt de wetgever ervoor dat een basispakket aan postvervoerdiensten van 

een bepaalde kwaliteit beschikbaar en toegankelijk is tegen uniforme en betaalbare 

tarieven. De regels voor de UPD gelden alleen voor PostNL als aangewezen verlener 

van de UPD. PostNL is op grond van de UPD verplicht losse post – ofwel post tegen 

enkelstukstarief van consumenten en zakelijke afzenders – vijf dagen per week te 

bezorgen, en rouwpost en medische post zes dagen per week. Gemiddeld over een jaar 

moet PostNL ten minste 95 procent van de brieven de volgende dag bezorgen. In de 

UPD staan ook eisen met betrekking tot (partijen)post naar en vanuit het buitenland en 

voor de dienstverlenings- en de collectiepunten van PostNL. Voor die dienstverlenings- 

en collectiepunten gelden eisen wat betreft het aantal, de spreiding en het te voeren 

assortiment. 

                                                        
10

 Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014. Deze figuur is opgenomen in 

de vertrouwelijke rapportage, maar ook opgenomen in het openbare nieuwsbericht over deze monitor, te raadplegen op: 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15115/De-stand-van-de-Nederlandse-postmarkt/. Op basis van de 2015 en 

2016 gegevens uit de Postmonitor van de ACM is de figuur geactualiseerd. 
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14. Van belang voor dit marktanalysebesluit is het feit dat de UPD in termen van het volume 

aan post in verhouding tot het totaal aan nationale brievenbuspost van beperkte omvang 

is. Tegelijkertijd is van belang dat PostNL als verlener van de UPD de beschikking heeft 

over een postvervoernetwerk waarmee hij in staat is om 5 dagen in de week in geheel 

Nederland post te vervoeren om de UPD te leveren, maar dit netwerk ook inzet voor het 

vervoer van partijenpost die, voor zover deze in Nederland wordt aangeboden en 

bezorgd, buiten de UPD valt. 

1.2 Doelstellingen van de marktanalyse 

15. Uit de wetsgeschiedenis van de Postwet blijkt dat de introductie van de nieuwe 

bevoegdheden voor de ACM is ingegeven door bepaalde ontwikkelingen in de postmarkt. 

Het bestaande toezichtinstrumentarium van artikel 9 van de Postwet en de toepassing 

van de Mededingingswet – in het bijzonder artikel 24 van de Mededingingswet – konden 

volgens de wetgever niet langer volstaan, nu de markt zich dreigt te ontwikkelen naar een 

markt waarin geen daadwerkelijke concurrentie meer is. Om op een effectieve wijze 

mogelijke mededingingsproblemen op het gebied van postvervoer op te lossen of te 

voorkomen, heeft de wetgever daarom een systeem van ex ante regulering ingevoerd.  

16. Het systeem van ex ante regulering is primair gericht op de bescherming van effectieve 

concurrentie op de postmarkt tegen potentiële mededingingsproblemen als gevolg van 

mededingingsbeperkende gedragingen van een postvervoerbedrijf met AMM. 

17. Concurrentie betekent dat (zakelijke) eindgebruikers de keuze hebben tussen 

verschillende aanbieders van postvervoerdiensten. Dit leidt tot lagere prijzen en heeft een 

betere kwaliteit van dienstverlening tot gevolg. Ook geeft concurrentie de meeste prikkels 

om te komen tot efficiëntieverbeteringen en innovatie op het gebied van het vervoer van 

post. De (zakelijke) eindgebruiker is gebaat bij een concurrerende postmarkt. 

Infrastructuurconcurrentie 

18. Gelet op de doelstellingen die de wetgever in het kader van de AMM-bevoegdheid van de 

ACM heeft geformuleerd, zal de ACM deze bevoegdheid zo dienen in te vullen dat deze 

zoveel mogelijk bijdraagt aan het creëren van effectieve en duurzame concurrentie op de 

postmarkt. 

19. In de toelichting bij hoofdstuk 3a van de Postwet heeft de wetgever aangegeven welke 

vormen van concurrentie met gebruikmaking van het instrumentarium kunnen worden 

beschermd. 
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“Het voorgestelde toezichtinstrumentarium bevat maatregelen ter bescherming van de 

instandhouding en ontwikkeling van concurrentie (tussen netwerken) op de postmarkt. 

Ook ziet dit wetsvoorstel erop dat andere postvervoerbedrijven op transparante, 

evenredige en niet-discriminerende grondslag toegang kunnen krijgen tot het 

postnetwerk van de partij met aanmerkelijke marktmacht en draagt daarmee bij aan de 

mogelijkheden voor mededinging op de postmarkt (concurrentie op het netwerk).”
11

 

20. Op grond van het vorenstaande stelt de ACM vast dat de wetgever toegevoegde waarde 

ziet in zowel concurrentie tussen netwerken (hierna: infrastructuurconcurrentie), als 

concurrentie op het netwerk (hierna: dienstenconcurrentie). 

21. Effectieve en duurzame concurrentie wordt naar het oordeel van de ACM het beste 

bereikt door voorrang te geven aan verplichtingen die infrastructuurconcurrentie 

bevorderen. Effectieve en duurzame concurrentie is het beste verzekerd in de situatie 

waarin postvervoerbedrijven met hun eigen postinfrastructuren met elkaar concurreren. 

Hierdoor zijn zij minder afhankelijk van het postvervoernetwerk van PostNL, en daardoor 

beter in staat om een eigen commercieel aanbod aan postvervoer te ontwikkelen en zich 

te onderscheiden van PostNL. De ACM heeft dan ook de doelstelling geformuleerd om 

met de regulering van de postmarkt infrastructuurconcurrentie zoveel mogelijk te 

bevorderen. 

1.3 Juridisch kader 

22. In artikel 13a van de Postwet wordt onder een postvervoerbedrijf dat beschikt over AMM 

verstaan “een postvervoerbedrijf dat alleen of tezamen met andere ondernemingen 

beschikt over een economische kracht op een in overeenstemming met de beginselen 

van het algemene Europese mededingingsrecht afgebakende markt voor 

postvervoerdiensten die het in staat stelt zich op deze markt in belangrijke mate 

onafhankelijk van zijn concurrenten, klanten en uiteindelijk consumenten te gedragen”. 

23. In artikel 13b, eerste lid, van de Postwet is vastgelegd dat de ACM een postvervoerbedrijf 

een verplichting als bedoeld in de artikelen 13e tot en met 13k van de Postwet kan 

opleggen, indien zij op basis van een marktanalyse van oordeel is dat een 

postvervoerbedrijf beschikt over AMM. De bedoelde verplichtingen kunnen ingevolge 

artikel 13b, tweede lid, van de Postwet niet worden opgelegd aan de verlener van de 

UPD met betrekking tot postvervoerdiensten die bij of krachtens de artikelen 16 en 17 

van de Postwet deel uitmaken van de UPD. Artikel 13b, derde lid, van de Postwet bepaalt 

                                                        
11

 Zie Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, p. 12. 
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dat de ACM bij het opleggen van de verplichtingen de eisen van proportionaliteit in acht 

neemt. 

24. De gekozen opzet van hoofdstuk 3a van de Postwet is flexibel
12

 en biedt ruimte voor de 

ACM om markten te analyseren en passende oplossingen te vinden, afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de markt:
13

 

“In dit verband kan worden opgemerkt dat in dit wetsvoorstel is gekozen voor een 

instrument dat de flexibiliteit biedt om in te spelen op diverse ontwikkelingen in de 

postmarkt. Het is aan de ACM om per situatie te beoordelen of een verplichting passend 

is, en zo ja, welke. Daarbij zal de ACM bij elke verplichting die zij oplegt de 

proportionaliteit van deze verplichting in acht moeten nemen.”
14

 

“Dit betekent dat zij moet afwegen welke verplichtingen in een concreet geval van 

aanmerkelijke marktmacht nodig en passend zijn, gelet op het specifieke 

mededingingsprobleem dat de ACM in dat concrete geval aannemelijk acht. Indien de 

ACM besluit tot het opleggen van één of meerdere verplichtingen motiveert zij daarbij 

duidelijk welk mededingingsprobleem wordt getracht te voorkomen en hoe elke 

opgelegde verplichting bijdraagt aan dat doel.”
 15

 

Toegangsverplichting 

25. Op grond van artikel 13e, eerste lid, van de Postwet kan de ACM aan een 

postvervoerbedrijf dat beschikt over AMM de verplichting opleggen om te voldoen aan 

redelijke verzoeken tot door haar te bepalen vormen van toegang. Het desbetreffende 

postvervoerbedrijf verleent overeenkomstig artikel 13b, tweede lid, van de Postwet in dat 

geval onder gelijke omstandigheden toegang onder gelijke voorwaarden. Hierbij moet het 

postvervoerbedrijf in ieder geval gelijke voorwaarden toepassen als die onder gelijke 

omstandigheden gelden voor hemzelf, zijn dochterondernemingen of zijn 

                                                        
12

 Zo werd expliciet niet gekozen voor een “drie-criteria toets” zoals die in de Telecommunicatiewet wordt toegepast. 

Vgl. Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, p. 17 en Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 6, p. 7 e.v. Eveneens 

anders dan in de Telecommunicatiewet het geval is, wordt bijvoorbeeld een analyse van markten niet dwingend 

voorgeschreven en is er niet bepaald welke markten of marktsegmenten ACM dient te onderzoeken. Daarnaast geldt er 

geen verplichting om gesignaleerde problemen op een bepaald toegangsniveau op te lossen. 
13

 Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, p. 5 & 17 en Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 6, p. 7-8. 
14

 Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, p. 17. 
15

 Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, p. 22. Zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 6, p. 8. 
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partnerondernemingen.
16

 De ACM kan aan de verplichting bedoeld in het eerste lid van 

artikel 13e van de Postwet voorschriften verbinden betreffende billijkheid, redelijkheid en 

opportuniteit. Ook kan de ACM, indien dit nodig is om toegang mogelijk te maken, op 

grond van het vierde lid technische of operationele voorschriften vaststellen. 

26. Onder toegang wordt op grond van artikel 2, eerste lid, onder n, van de Postwet verstaan: 

“het aan een ander postvervoerbedrijf beschikbaar stellen van onderdelen van het 

postvervoernetwerk en bijbehorende faciliteiten onder voorwaarden ten behoeve van het 

aanbieden van postvervoerdiensten door dat postvervoerbedrijf”. Onder bijbehorende 

faciliteiten wordt op grond van artikel 2, eerste lid, onder m, van de Postwet verstaan: “bij 

een postvervoernetwerk of een postvervoerdienst behorende diensten, fysieke 

infrastructuren en andere faciliteiten of elementen die het aanbieden van diensten via dat 

netwerk of die dienst mogelijk maken of ondersteunen”.
17

 

Tariefverplichting 

27. Op grond van artikel 13f, eerste lid, van de Postwet kan de ACM voor door haar te 

bepalen vormen van toegang een verplichting opleggen betreffende de hiervoor te 

berekenen tarieven of de kostentoerekening. Dit kan indien naar het oordeel van de ACM 

uit een marktanalyse blijkt dat het betrokken postvervoerbedrijf doordat het beschikt over 

AMM de tarieven op een buitensporig hoog peil kan handhaven of de marges kan 

uithollen. Een dergelijke verplichting kan op grond van artikel 13f, tweede lid, inhouden 

dat voor toegang een kostengeoriënteerd tarief moet worden gerekend of dat een door 

de ACM te bepalen of goed te keuren kostentoerekeningsysteem moet worden 

gehanteerd. 

Transparantieverplichtingen 

28. Op grond van artikel 13g, eerste lid, van de Postwet kan de ACM de verplichting 

opleggen om door haar nader te bepalen informatie bekend te maken op een door haar 

te bepalen wijze. De ACM kan op basis van artikel 13g, tweede lid, ook de verplichting 

opleggen om een referentieaanbod bekend te maken waarin een omschrijving is 

opgenomen van door haar te bepalen vormen van toegang. De ACM kan met 

                                                        
16

 Onder partnerondernemingen verstaat ACM ondernemingen waarin PostNL minderheidsaandeelhouder is en 

zeggenschap uitoefent, joint-ventures waarin PostNL participeert of ondernemingen waarmee PostNL ten behoeve van 

zijn bedrijfsuitoefening op structurele wijze samenwerkt. 
17

 Een voorbeeld van bijbehorende faciliteiten betreft de bakken voor het aanleveren van post. 
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gebruikmaking van artikel 13g, derde lid, aan de verplichtingen voorschriften verbinden 

met betrekking tot de mate van detaillering en de wijze van bekendmaking. 

Overige verplichtingen 

29. Op grond van artikel 13h, eerste lid, van de Postwet kan de ACM de verplichting 

opleggen een gescheiden boekhouding te voeren waarin de opbrengsten en de kosten 

van de door haar te bepalen postvervoerdiensten die het postvervoerbedrijf aanbiedt aan 

de onderneming zelf, aan andere postvervoerbedrijven of aan eindgebruikers, 

gescheiden zijn van die van de door het postvervoerbedrijf verrichte overige activiteiten. 

De ACM kan hieraan op basis van artikel 13h, tweede lid, voorschriften verbinden met 

betrekking tot de methode van inrichting van de boekhouding, de mate van detaillering en 

het aan de ACM verstrekken van boekhoudkundige documenten met inbegrip van 

gegevens over van derden ontvangen inkomsten. 

30. Op grond van artikel 13i, eerste lid, van de Postwet kan de ACM de verplichting opleggen 

om bij de levering van door haar te bepalen postvervoerdiensten aan andere 

postvervoerbedrijven of eindgebruikers een door haar te bepalen postvervoerdienst los te 

leveren van andere diensten. Ook kan de ACM de verplichting opleggen om deze andere 

postvervoerbedrijven of eindgebruikers in gelijke gevallen gelijk te behandelen. Verder 

kan de ACM een postvervoerbedrijf met AMM verplichten om een redelijk kwaliteitsniveau 

te garanderen. De ACM kan hieraan op basis van artikel 13i, tweede lid, nadere 

voorschriften verbinden die nodig zijn voor een goede uitvoering van die verplichtingen. 

31. Voor door haar te bepalen postvervoerdiensten aan eindgebruikers kan de ACM op 

grond van artikel 13j, eerste lid, van de Postwet verplichtingen opleggen betreffende het 

beheersen van de hiervoor te rekenen tarieven of de kostentoerekening. De ACM kan 

hieraan op basis van artikel 13j, derde lid, nadere voorschriften verbinden die nodig zijn 

voor een goede uitvoering van die verplichtingen. Hierbij kan de ACM op grond van 

artikel 13k van de Postwet de verplichting opleggen om invoering van nieuwe of 

gewijzigde tarieven voor postvervoerdiensten aan eindgebruikers niet plaats te laten 

vinden dan nadat zij deze tarieven heeft goedgekeurd. 

Onderlinge dienstverlening (artikel 9 van de Postwet) 

32. Om te bewerkstelligen dat andere postvervoerbedrijven toegang kunnen krijgen tot het 

netwerk van PostNL is in de Postwet een bepaling opgenomen in hoofdstuk 3 van de 

Postwet (Onderlinge Dienstverlening). In artikel 9 van de Postwet is bepaald dat een  
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postvervoerbedrijf dat beschikt over een netwerk waarmee poststukken op ten minste vijf 

dagen per week kunnen worden bezorgd op alle adressen in Nederland, en dat met 

gebruikmaking van dat netwerk postvervoer verricht tegen speciale voorwaarden en 

tarieven, dit postvervoer ook voor andere postvervoerbedrijven dient te verrichten tegen 

non-discriminatoire en transparante voorwaarden en tarieven ten opzichte van andere 

afzenders en andere postvervoerbedrijven. PostNL is het enige postvervoerbedrijf in 

Nederland dat beschikt over een dergelijk postvervoernetwerk. 

33. In 2014 is zoals in randnummer 3 beschreven de gewijzigde Postwet van kracht 

geworden en heeft de ACM de nieuwe AMM-bevoegdheid gekregen. De wetgever heeft 

er in voorzien dat de ACM na inwerkingtreding van de gewijzigde Postwet enige tijd nodig 

zou hebben om te beoordelen of een verplichting moet worden opgelegd aan een 

postvervoerbedrijf met AMM. Volgens de wetgever is het gedurende die 

overgangsperiode wenselijk dat postvervoerbedrijven een beroep kunnen (blijven) doen 

op artikel 9, eerste lid, van de Postwet. Daarom heeft hij bepaald dat artikel 9 van de 

Postwet zal komen te vervallen op een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.
18

 

Inmiddels is bekend dat artikel 9 van de Postwet vervalt per 1 augustus 2017.
19

 

34. De redenen voor het laten vervallen van artikel 9 van de Postwet zijn er in gelegen dat 

het AMM-toezichtinstrumentarium meer flexibel en breder is. Het nieuwe instrumentarium 

is enerzijds beter geschikt om mededingingsproblemen aan te pakken en in te spelen op 

de dynamiek in de markt. Anderzijds geeft dit instrumentarium ook de mogelijkheid om de 

toegang van postvervoerbedrijven tot het postvervoernetwerk van een dominante 

marktpartij te waarborgen. Hierdoor kunnen de bestaande eisen ten aanzien van 

onderlinge dienstverlening op dit punt volgens de wetgever komen te vervallen. 

35. In dit marktanalysebesluit gaat de ACM bij de analyse en beoordeling van de 

marktsituatie, vanwege het feit dat artikel 9 van de Postwet zal komen te vervallen, uit 

van de situatie van afwezigheid van artikel 9 van de Postwet. Dit betekent dat in de 

analyse geabstraheerd wordt van de aanwezigheid van artikel 9 van de Postwet. 

Beleidsregel 

36. Op 18 december 2016 heeft de Minister van Ecomomische Zaken een beleidsregel over 

het ex ante toezicht op grond van de Postwet gepubliceerd. De Beleidsregel geeft nadere 

                                                        
18

 Kamerstukken II 2011/12, 33 501, nr. 3, p. 22. 

19
 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-

zaken/documenten/besluiten/2017/06/30/besluitvorming-vervallen-artikel-9-postwet 
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invulling aan de toepassing door de ACM van de artikelen 13a tot en met 13k van de 

Postwet. Het eerste artikel van de Beleidsregel voorziet in een begripsbepaling. Het vijfde 

en zesde artikel bevatten slotbepalingen. Het tweede, derde en vierde artikel worden in 

het onderstaande apart toegelicht. 

37. In artikel 2 van de Beleidsregel worden de doelen van het ex ante toezicht benoemd. 

Blijkens het eerste lid dient de ACM er zorg voor te dragen dat haar besluiten op grond 

van de artikelen 13a tot en met 13k van de wet niet verder strekken dan nodig is om 

potentiële mededingingsproblemen op een door de ACM afgebakende relevante markt 

voor postvervoerdiensten te adresseren en statische en dynamische efficiëntie op de 

markt voor postvervoerdiensten te borgen. Uit het tweede lid volgt dat de ACM ter 

verwezenlijking van de in het eerste lid genoemde doelen de bevoegdheid tot het 

opleggen van verplichtingen zo uitoefent dat besluiten er toe bijdragen dat op de 

afgebakende relevante markt ook op de lange termijn postvervoerbedrijven (a) hun 

netwerk voor postvervoerdiensten of de aangeboden postvervoerdiensten kunnen 

innoveren, en kunnen investeren in hun netwerk en dat postvervoerbedrijven (b) kunnen 

concurreren op zowel kwaliteit als prijs van de postvervoerdiensten.  

38. Artikel 3 van de Beleidsregel beschrijft de eisen die de wetgever stelt aan de 

proportionaliteit van besluiten genomen op basis van de artikelen 13a tot en met 13k van 

de Postwet. Bij toepassing van deze artikelen verplicht het eerste lid de ACM om aan een 

postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht uitsluitend verplichtingen op te leggen 

die noodzakelijk, geschikt en het minst vergaande middel zijn om de in artikel 2 van de 

Beleidsregel genoemde doelen te bereiken. Het in het eerste lid gestelde betekent dat de 

ACM aan het postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht geen verplichtingen 

oplegt die verder gaan dan nodig zijn om andere postvervoerbedrijven op de 

afgebakende relevante markt in staat te stellen op de lange termijn te concurreren met 

het postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht, of het effect hebben dat de 

financiële situatie van het postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht zodanig 

verstoord wordt dat financiële instabiliteit dreigt. 

39. Artikel 4 van de Beleidsregel verplicht de ACM een impactanalyse uit te voeren. Blijkens 

het eerste lid houdt dit in dat de ACM ten aanzien van de opgelegde verplichtingen 

onderbouwt dat deze noodzakelijk, geschikt en proportioneel zijn voor het bereiken van 

de in artikel 2 genoemde doelstellingen en dat andere minder ingrijpende maatregelen 

niet effectief zijn. Het tweede lid voegt daaraan toe dat de in het eerste lid bedoelde 

onderbouwing een analyse omvat, zoveel mogelijk in kwantitatieve zin, van de 

economische effecten op de postmarkt en van de met het marktanalysebesluit gemoeide 
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reguleringskosten. Het derde lid voegt hieraan toe dat indien een postvervoerbedrijf met 

aanmerkelijke marktmacht met een kwantitatieve onderbouwing aannemelijk maakt dat 

een voorgenomen besluit een van de in artikel 3, tweede lid, bedoelde effecten heeft, de 

ACM het voorgenomen besluit hierop aanpast, of dat de ACM met een kwantitatieve 

analyse onderbouwt dat van een dergelijk effect geen sprake is. 

Procedure 

40. Op de voorbereiding van een marktanalysebesluit is op grond van artikel 13d, eerste lid, 

van de Postwet de afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: Awb) van 

toepassing. Op grond van deze afdeling in de Awb legt de ACM een ontwerp van het te 

nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn 

voor een beoordeling van het ontwerp, gedurende zes weken ter inzage. Hiervan wordt 

tevens melding gedaan in de Staatscourant. Ook wordt het ontwerpbesluit toegezonden 

aan belanghebbenden. Op grond van artikel 3:15 en 3:16 van de Awb kunnen 

belanghebbenden gedurende deze zes weken naar keuze schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Van hetgeen in deze zienswijzen naar 

voren wordt gebracht maakt de ACM een verslag op. 

1.4 Proces 

1.4.1 Openbare consultatie inzet bepaling nieuwe bevoegdheden 

41. De ACM heeft van 13 januari 2014 tot en met 7 februari 2014 een openbare consultatie 

gehouden waarin belanghebbenden in de gelegenheid werden gesteld om aan te geven 

welke mededingingsproblemen zij ervaren op de postmarkt. Ook konden zij hun 

zienswijze op de toepassing van de nieuwe bevoegdheden geven.
20

 Het doel van deze 

fase was om voorafgaand aan de marktanalyse te bepalen op welke wijze de ACM haar 

nieuwe bevoegdheden het meest effectief in kan zetten. 

42. De ACM is vervolgens voor de in de consultatie aangekaarte mededingingsproblemen 

voor de verschillende postvervoerdiensten nagegaan wat de potentiële schade is van de 

mededingingsproblemen voor eindgebruikers en hoe doeltreffend en doelmatig de ACM 

de nieuwe bevoegdheden kan inzetten ter remediëring van de gesignaleerde 

mededingingsproblemen in een situatie waarin artikel 9 van de Postwet niet geldt. Daarbij 

gold dat hoe groter de potentiële schade voor eindgebruikers en hoe doeltreffender en 

doelmatiger de ACM kan optreden, des te hoger de prioriteit werd die de ACM aan het 

                                                        
20

 https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12435/Consultatie-wijziging-Postwet-2009/. 
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probleem heeft gegeven. Op deze wijze wil de ACM er voor zorgen dat het grootste effect 

wordt bereikt voor marktpartijen en eindgebruikers. 

43. Diverse regionale postvervoerbedrijven hebben ten aanzien van het vervoer van 24-uurs 

partijenpost mogelijke problemen naar voren gebracht. Deze problemen hebben 

betrekking op de toegang tot het netwerk en de bijbehorende faciliteiten van PostNL voor 

24-uurs partijenpost en de consequenties die dit heeft voor de concurrentie in de 

postmarkt. De regionale postvervoerbedrijven zijn voor het deel van de 24-uurs 

partijenpost dat buiten hun eigen bezorggebied valt en waarvoor zij niet op een andere 

wijze in het vervoer kunnen voorzien aangewezen op PostNL voor verdere distributie en 

bezorging de volgende dag in Nederland. PostNL is immers het enige landelijk 

opererende postvervoerbedrijf met een 5-daags postvervoernetwerk dat geschikt is voor 

het vervoer van 24-uurs partijenpost.
21

 Deze grote afhankelijkheid van PostNL brengt 

risico’s met zich mee voor de concurrentie op het vervoer van 24-uurs partijenpost. 

44. Op basis van de reacties uit de consultatie heeft de ACM besloten om deze 

gesignaleerde problemen in het vervoer van 24-uurs partijenpost nader te onderzoeken 

door middel van een marktanalyse.
22

 Onder 24-uurs post verstaat de ACM de post die 

een dag na aanlevering bij een postvervoerbedrijf moet zijn bezorgd. Onder partijenpost 

verstaat de ACM een partij poststukken die niet tegen enkelstukstarief maar tegen 

speciale voorwaarden en tarieven worden aangeboden voor postvervoer en uiteindelijk 

bij geadresseerden in Nederland in de daarvoor bestemde brievenbus worden bezorgd. 

1.4.2 Analysefase tot het ontwerpbesluit van december 2014 

45. Onderstaand beschrijft de ACM de verschillende onderzoekstappen die zij heeft 

doorlopen voor de totstandkoming van dit besluit. 

Vragenlijsten marktafbakening en dominantieanalyse 

46. Op 3 april 2014 heeft de ACM een vragenlijst gestuurd aan postvervoerbedrijven om 

gegevens en inlichtingen te verkrijgen ten behoeve van de marktafbakening en de 

dominantieanalyse. De ACM heeft een uitgebreide vragenlijst gestuurd aan de zes 

grootste postvervoerbedrijven in Nederland.
23

 De ACM heeft daarnaast aan een selectie 

                                                        
21

 Postvervoerbedrijf Sandd is op het marktsegment van 24-uurs zakelijke post niet actief. 
22

 Zienswijze van de ACM over de uitkomsten van de consultatie, 28 maart 2014, 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12763/Uitkomsten-consultatie-gewijzigde-Postwet-2009/. 
23

 Vragenlijst ten behoeve van de marktafbakening en de dominantieanalyse van 3 april 2014. 
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van 30 kleine postvervoerbedrijven een ingekorte versie van de vragenlijst gestuurd.
24

 

Om de administratieve lasten voor marktpartijen te beperken heeft de ACM ervoor 

gekozen niet alle haar bekende kleine postvervoerbedrijven te benaderen. De selectie 

van de 30 bevraagde ondernemingen is gebaseerd op bepaalde criteria (omzet > € 0,5 

miljoen, de aanwezigheid van een eigen bezorgorganisatie, verschillende mate van 

gebruik van toegang bij PostNL) en biedt een representatief beeld van de verschillende 

typen regionale postvervoerbedrijven (stads- en streekpostbedrijven en sociale 

werkbedrijven). 

Interviews met postvervoerbedrijven 

47. Daarnaast heeft ACM interviews gehouden met de postvervoerbedrijven PostNL, Sandd, 

Van Straaten Post, Intrapost en Ergon. Tevens is een gesprek gevoerd met Coöperatieve 

Zakelijke Post Nederland U.A., handelend onder de naam Businesspost, een vereniging 

van samenwerkende sociale werkbedrijven en enkele andere postvervoerbedrijven.
25

 

Deze gesprekken waren enerzijds bedoeld om zicht te krijgen op de 

postvervoeractiviteiten van de desbetreffende ondernemingen en een beeld te vormen 

van hun werkwijze. Anderzijds hadden deze gesprekken als functie om van die 

postvervoerbedrijven een nadere mondelinge toelichting te krijgen op hun reacties op de 

hierboven vermelde vragenlijst over de marktafbakening en dominantieanalyse. 

Vragenlijst over mededingingsproblemen en mogelijke verplichtingen 

48. Vervolgens heeft de ACM op 24 juni 2014 naar 16
26

 postvervoerbedrijven een vragenlijst 

gestuurd met vragen over mogelijk op te leggen verplichtingen in het geval een 

postvervoerbedrijf op een nader af te bakenen markt zou beschikken over AMM.
27

 Deze 

vragenlijst had als doel om informatie te verzamelen over de inschatting van 

postvervoerbedrijven van de proportionaliteit in de zin van artikel 13b van de Postwet van 

 

 

                                                        
24

 Vragenlijst aan postvervoerbedrijven van 3 april 2014. 
25

 De keuze om met deze postvervoerbedrijven te spreken is gelegen in het feit dat zij de grootste aanbieders van 

partijenpost zijn die hebben gereageerd op de consultatie. 
26

 Van de 30 postvervoerbedrijven die zijn benaderd voor de vragenlijst over de marktafbakening en dominantieanalyse 

is een aantal postvervoerbedrijven niet meer benaderd omdat zij geen reactie hebben gegeven of onvoldoende in staat 

waren om een uitvoerige en gemotiveerde reactie op de vragenlijst over mededingingsproblemen en mogelijke 

verplichtingen te geven. 
27

 Vragenlijst over de mogelijke verplichtingen van 24 juni 2014. 
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eventuele verplichtingen die de ACM op grond van dat artikel kan opleggen om de 

gesignaleerde potentiële mededingingsproblemen te voorkomen. 

Extern onderzoek onder zakelijke afzenders 

49. Een onderdeel van het onderzoek van de ACM betreft een extern onderzoek naar de 

dienstafname, naar het feitelijke, het voorgenomen en het verwachte overstapgedrag, en 

naar de behoeften van zakelijke afzenders van post. Dit externe onderzoek is na een 

aanbesteding aan SEO Economisch Onderzoek (hierna: SEO) gegund.
28

 Voor het 

toetsen van de in dat kader te verzenden vragenlijst aan zakelijke afzenders heeft SEO 

via de ACM de grote postvervoerbedrijven (PostNL, Sandd en de regionale 

postvervoerbedrijven Van Straaten Post, Intrapost en Businesspost) gevraagd om 

contactgegevens van (groot)zakelijke afzenders te verstrekken. SEO heeft op basis van 

de aangedragen contactgegevens en zijn eigen contactgegevens interviews met zakelijke 

afzenders gehouden om de vragenlijst te testen en te valideren. Ook de Vereniging 

Grootgebruikers Postdiensten (hierna: VGP) is door SEO benaderd en betrokken bij het 

onderzoek onder zakelijke afzenders. 

50. Voor het onderzoek zijn drie steekproeven afgenomen bij zakelijke afzenders, 

aangeschreven leden van de VGP (26 organisaties), overige grootzakelijke verzenders 

van post (34 organisaties) en respondenten van een online panel van PanelClix. Dit 

resulteerde in bijna 400 zakelijke afzenders die de vragenlijst (gedeeltelijk) hebben 

ingevuld. De resultaten van dit externe onderzoek zijn gebruikt bij de marktafbakening en 

de dominantieanalyse in dit besluit. 

Marktmonitor post 

51. De ACM heeft op grond van artikel 33 van de Postwet de taak om gegevens over de 

werking van de postmarkt te verzamelen, te bewerken en te analyseren en jaarlijks een 

verslag van haar bevindingen aan de minister van Economische Zaken te zenden. De 

ACM vraagt bij de grootste postvervoerbedrijven in het kader van de monitor sinds 2008 

jaarlijks gedetailleerde informatie op over hun postvervoeractiviteiten. Daarnaast zijn 

aanvullende vragen gesteld aan postvervoerbedrijven over de omvang van hun 

activiteiten. Deze informatie is gebruikt voor de kwantitatieve onderbouwing van 

(voornamelijk) de dominantieanalyse in dit besluit. 

                                                        
28

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, Keuzemogelijkheden en overstapgedrag zakelijk postvervoer, september 

2014, in opdracht van ACM. 
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Ontwerpbesluit van 19 december 2014 

52. Op 19 december 2014 heeft de ACM het ontwerpbesluit marktanalyse postsector 

uitgebracht. In dit ontwerpbesluit concludeerde de ACM dat PostNL over AMM beschikt 

op de nationale markten voor het vervoer van kleinzakelijke 24-en 48-uurspartijenpost, 

van middenzakelijke 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost en van grootzakelijke 24-, 48- en 

72+-uurs partijenpost. 

53. De ACM oordeelde in het ontwerpbesluit dat de volgende verplichtingen passend zijn om 

de in het ontwerpbesluit beschreven potentiële mededingingsproblemen te voorkomen: 

a. een toegangs- en (met daaraan gekoppeld) non-discriminatieverplichting voor 24-

uurs partijenpost (artikel 13e Postwet). Deze verplichting houdt in dat PostNL aan 

andere postvervoerbedrijven onder redelijke voorwaarden toegang moet verlenen 

tot zijn netwerk. PostNL moet voor deze toegang bovendien dezelfde voorwaarden 

hanteren als die hij toepast bij 24-uurs partijenpost afkomstig van zakelijke klanten; 

b. een tariefverplichting met betrekking tot toegang voor 24-uurs partijenpost (artikel 

13f Postwet). Deze verplichting houdt in dat de tarieven van een toegangsdienst 

van PostNL non-discriminatoir moeten zijn ten opzichte van de tarieven die PostNL 

voor zakelijke klanten hanteert. De in het ontwerpbesluit opgenomen 

tariefverplichting hield in dat PostNL voor toegang voor 24-uurs partijenpost zijn 

(wholesale) tarieven niet hoger mag stellen dan het gewogen gemiddelde van de 

(retail)tarieven die hij rekent voor een vergelijkbare 24-uurs partijenpostdienst aan 

zijn zakelijke klanten; en 

c. een verplichting tot het bekendmaken van bepaalde informatie en van een 

referentieaanbod (transparantieverplichtingen) (artikel 13g Postwet). Deze 

verplichting houdt in dat PostNL de relevante informatie voor het realiseren van 

toegang tot zijn netwerk voor 24-uurs partijenpost tijdig beschikbaar moet stellen 

aan afnemers van die toegang (i.e. postvervoerbedrijven). PostNL moet bovendien 

zijn aanbod van toegang voor 24-uurs partijenpost opnemen in een door hem te 

publiceren referentieaanbod. 

1.4.3 Onderzoeksfase tot en met consultatie verplichtingen juli 2015 

Consultatie en zienswijzen ontwerpbesluit van december 2014 

54. Op het ontwerpbesluit ontving de ACM tot en met 30 januari 2015 18 schriftelijke 

zienswijzen. De ACM ontving 11 zienswijzen van postvervoerbedrijven en één zienswijze 
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van een belangenorganisatie van grootzakelijke afzenders van post. De ACM heeft 

vastgesteld dat de overige partijen die tijdig een zienswijze hebben ingediend niet als 

belanghebbenden bij het ontwerpbesluit kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 

1:2, eerste lid, van de Awb. 

 

 

Relevante ontwikkelingen en nader onderzoek 

55. In februari 2015 deed het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) uitspraak in de 

Belgische bpost-zaak.
29

 In dit bpost-arrest heeft het HvJ aangegeven dat het verstrekken 

van kortingen per sender
30

 niet in strijd is met het non-discriminatiebeginsel ten aanzien 

van UPD-diensten, zoals opgenomen in de Postrichtlijn.
31

 

56. In het voorjaar van 2015 was sprake van meerdere onderzoeken naar het gedrag van 

PostNL en mogelijke overtredingen van artikel 9 van de Postwet door PostNL in relatie tot 

de gehanteerde tarieven en voorwaarden voor 24-uurs partijenpost toe. Deze 

onderzoeken richtten zich op het strategisch product- en prijsgedrag van PostNL zoals dit 

volgde uit de gehanteerde tarieven en voorwaarden voor 2015 en de discriminatoire 

toepassing van voorwaarden en tarieven. Dit betrof ten aanzien van de gehanteerde 

tarieven en voorwaarden voor 2015 de invoering van de Dienst Diverse Afzenders 

(DivA),
32

 de transparantie van tarieven en voorwaarden,
33

 [vertrouwelijk:  

 

                                                        
29

 Arrest van Europese Hof van Justitie in zaak bpost-Bipt van 11 februari 2015, C‑340/13. 

30
 Met per sender wordt bedoeld dat de tarieven aan een postvervoerbedrijf in rekening worden gebracht op basis van 

het partij- en jaarvolume per individuele zakelijke klant (per afzender) van het postvervoerbedrijf in plaats van op basis 

van het totale aangeleverde partij- en jaarvolume van dat postvervoerbedrijf. 
31

 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de 

kwaliteit van de dienst (PB 1998, L 15, p. 14), zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2008/6/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 februari 2008 
32

 Zie daarover het besluit van de ACM van 1 mei 2015 (kenmerk ACM/DTVP/2015/201094_OV) te vinden op 

www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14721/Last-onder-dwangsom-PostNL-voor-te-hoge-tarieven-concurrentie/ en de 

uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van 10 september 2015, 

ECLI:NL:RBROT:2015:6445  
33

 Zie daarover het besluit van de ACM van 16 oktober 21015 (kenmerk ACM/DTVP/2015/205887_OV) te vinden op 

www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15050/Besluit-transparantie-PostNL/ en de uitspraak van de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Rotterdam van 11 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9022. 

http://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15050/Besluit-transparantie-PostNL/
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                                                                                            ] Daarnaast liepen er 

procedures tegen de discriminatoire toepassing van voorwaarden en tarieven voor 

postvervoerbedrijven ten opzichte van zakelijke afzenders zoals de Voorwaarde Uniform 

Afzenderadres
34

 en de aanbesteding van postvervoerdiensten door de gemeente 

Rotterdam
35

. [Vertrouwelijk:  

                                ]. De kern van deze gedragingen is dat PostNL de tarieven en 

voorwaarden zodanig vormgaf en toepaste dat dit nadelig uitpakte voor concurrerende 

postvervoerbedrijven. De informatie uit deze handhavingsonderzoeken en -procedures 

gaf aanleiding om na te gaan of de eerdere analyse van de potentiële 

mededingingsproblemen en de invulling van de verplichtingen in het ontwerpbesluit 

wijziging behoefden. 

57. Op 24 april 2015 heeft de ACM vragen ter verduidelijking aan PostNL gesteld naar 

aanleiding van een aantal punten in de zienswijze van PostNL. Daarnaast zijn vragen 

aan PostNL gesteld over de gehanteerde tarieven en kortingen van PostNL met 

betrekking tot partijenpost. Op 22 mei 2015 ontving de ACM antwoorden op de gestelde 

vragen. Deze reactie gaf aanleiding tot het stellen van nadere vragen door de ACM op 11 

juni 2015. PostNL heeft deze vragen vervolgens op 1 juli 2015 beantwoord. 

Voorstel tot aanpassing van de tariefverplichting 

58. ACM heeft op basis van haar nadere onderzoek de keuze gemaakt om te komen tot een 

aanpassing van de tariefverplichting in het ontwerpbesluit van 19 december 2014. Ten 

aanzien van de aanpassing van de tariefverplichting stelde de ACM voor om te komen tot 

een verdere uitwerking en verfijning. 

59. Daarnaast heeft de ACM op basis van de zienswijzen op het ontwerpbesluit 

geconcludeerd dat de marktafbakening voor de kleinzakelijke markt in het ontwerpbesluit 

van december 2014 gewijzigd moet worden in de zin dat ook 72+-uurs partijenpost tot de 

kleinzakelijke postmarkt behoort.
36

 

 

                                                        
34

 Zie daarover de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 4 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:823. 
35

 Zie daarover de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van 25 juni 2015, 

ECLI:NL:RBROT:2015:4520 
36

 In het volgende hoofdstuk wordt deze onderbouwing van deze gewijzigde marktafbakening uitgewerkt. Hierbij is ter 

onderbouwing van de afgebakende relevante markten een gewijzigde aanpak gekozen. 
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Consultatie en zienswijzen verplichtingen juli 2015 

60. De ACM heeft het voornemen tot de aanpassing van de tariefverplichting vervolgens op 6 

juli 2015 geconsulteerd. Door middel van een consultatiedocument heeft de ACM 

postvervoerbedrijven gevraagd om een aantal vragen over de voorgenomen gewijzigde 

verplichtingen te beantwoorden.
37

 

61. In de periode tot 24 juli 2015 ontving de ACM een reactie op en de beantwoording van de 

consultatievragen van in totaal 14 postvervoerbedrijven. Vrijwel al deze 

postvervoerbedrijven waren kritisch met betrekking tot de verfijning van de 

tariefverplichting en dan met name op de gevolgen hiervan. 

1.4.4 Invulling gewijzigde verplichtingen in nieuw ontwerpbesluit juni 2016 

Bezoeken aan postvervoerbedrijven 

62. De kritische reacties van postvervoerbedrijven op de gewijzigde invulling van de 

tariefverplichting gaven aanleiding tot het onderzoeken van de bezwaren in het licht van 

een mogelijke heroverweging van deze invulling. Hiertoe heeft de ACM in september en 

oktober 2015 diverse postvervoerbedrijven die hadden gereageerd op de consultatie op 

locatie bezocht en gesprekken met hen gevoerd. 

Gesprekken met PostNL 

63. Tegen de achtergrond van de door de ACM geformuleerde tariefverplichting in het 

geconsulteerde voorstel van juli 2015 en de lopende overige onderzoeken naar mogelijke 

overtredingen van artikel 9 van de Postwet, is PostNL eind juli 2015 naar de ACM 

gekomen met het verzoek om te praten over de inrichting van zijn tarief- en 

kortingenstructuur ten aanzien van 24-uurs partijenpost en een mogelijke invulling van de 

verplichtingen in het marktanalysebesluit. 

64. De ACM heeft aan PostNL aangegeven dat een marktgedragen oplossing voor de 

inrichting van een tariefbouwwerk van PostNL meegewogen kan worden in het 

marktanalysebesluit en de op te leggen verplichtingen. Onder een marktgedragen 

oplossing verstaat de ACM een oplossing die door PostNL en alle concurrerende 

postvervoerbedrijven wordt ondersteund. Vanaf augustus 2015 is de ACM met PostNL in 

                                                        
37

 Zie daarover de publicatie van 6 juli 2015 op de website van ACM: Consultatie verplichtingen marktanalyse 

postsector, te vinden op www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14467/Consultatie-verplichtingen-marktanalyse-

postsector/. 
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gesprek gegaan over mogelijke aanpassingen van zijn tarief- en kortingenstructuur. 

PostNL heeft in meerdere besprekingen een uitwerking van een aangepaste tarief- en 

kortingenstructuur gepresenteerd. Deze aanpassingen zouden volgens PostNL de 

potentiële mededingingsproblemen wegnemen, tegemoetkomen aan de eerdere 

bezwaren van de ACM en tegelijkertijd de belangen van PostNL waarborgen. De ACM 

heeft tijdens de gesprekken kritisch gereageerd op de voorstellen van PostNL. 

65. De ACM heeft aan PostNL tijdens de gesprekken ook steeds meegegeven dat om te 

komen tot een marktgedragen oplossing PostNL zijn voornemens voor een wijziging van 

de tarief- en kortingenstructuur bespreekt met postvervoerbedrijven, om deze mee te 

kunnen nemen bij de verdere besluitvorming over de invulling van de verplichtingen. In 

een brief van 2 november 2015
38

 heeft de ACM postvervoerbedrijven geïnformeerd dat zij 

gesprekken voert met PostNL. De ACM heeft postvervoerbedrijven gevraagd of zij 

interesse hebben om een bijdrage te leveren aan de vormgeving van een 

toekomstbestendig tariefbouwwerk in het kader van de besluitvorming voor het 

marktanalysebesluit. 

66. PostNL heeft in de periode december 2015 tot en met begin februari 2016 contact 

opgenomen met andere postvervoerbedrijven om hen te betrekken bij de vormgeving van 

een toekomstbestendig tariefbouwwerk. 

Industry group bijeenkomsten 

67. De ACM heeft vervolgens besloten om twee industry group bijeenkomsten te 

organiseren.
39

 Tijdens de eerste bijeenkomst op 16 februari 2016 kreeg PostNL de 

gelegenheid zijn voorstel voor de invulling van de verplichtingen te presenteren, waarbij 

PostNL de uitkomsten van de besprekingen met de andere postvervoerbedrijven zou 

betrekken. De achterliggende reden daarvoor was dat, indien PostNL en 

postvervoerbedrijven overeenstemming zouden kunnen bereiken over bepaalde 

aspecten van de verplichtingen, de ACM deze mogelijk over zou kunnen nemen in het 

definitieve marktanalysebesluit. 

68. Aan deze eerste industry group bijeenkomst op 16 februari 2016 namen 11 

postvervoerbedrijven deel. Tijdens de bijeenkomst heeft PostNL zijn bevindingen uit de 

gesprekken met postvervoerbedrijven teruggekoppeld. Daarnaast heeft PostNL op basis 

van deze bevindingen zijn visie over de invulling van de verplichtingen uiteengezet. 

                                                        
38

 Kenmerk ACM/DTVP/2015/206397 
39

 www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/15119/Uitnodiging-voor-Industry-Group-bijeenkomsten-marktanalyse-postsector/. 
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Deelnemende postvervoerbedrijven kregen de gelegenheid om hier tijdens en na de 

industry group bijeenkomst op te reageren. De ACM heeft na afloop van deze 

bijeenkomst (kritische) reacties ontvangen van deelnemende postvervoerbedrijven op het 

voorstel van PostNL. De ACM maakte uit de reacties op dat er geen of onvoldoende 

draagvlak is onder postvervoerbedrijven voor het voorstel van PostNL. 

69. Omdat er geen marktgedragen oplossing voorhanden was, heeft de ACM tijdens de 

industry group bijeenkomst van 11 maart 2016 haar ontwerp van de voorgenomen 

tariefverplichting op hoofdlijnen gepresenteerd. De ACM heeft bij dit ontwerp rekening 

gehouden met de eerder genoemde met artikel 9 van de Postwet strijdige gedragingen 

van PostNL, de impact van de voorstellen van PostNL voor een toekomstbestendig 

tariefbouwwerk voor concurrerende postvervoerbedrijven, alsmede de reacties van 

postvervoerbedrijven op eerdere voorstellen van de ACM en het voorstel van PostNL 

tijdens de industry group bijeenkomst van 16 februari 2016. Het door de ACM 

gepresenteerde ontwerp hield ten opzichte van het ontwerpbesluit van december 2014 

en de geconsulteerde aangepaste verplichting van juli 2015 een wezenlijke wijziging in 

van de aan PostNL op te leggen tariefverplichting. Op haar verzoek heeft de ACM na 

deze industry group bijeenkomst schriftelijke reacties van deelnemende 

postvervoerbedrijven ontvangen op dit ontwerp op hoofdlijnen. 

Ontwerpbesluit juni 2016 

70. De ACM heeft op basis van de mondelinge en schriftelijke reacties van deelnemende 

postvervoerbedrijven alsmede de eerdere ontvangen zienswijzen en informatie dit nieuwe 

ontwerpbesluit uitgewerkt. 

71. Op dit ontwerpbesluit ontving de ACM 12 schriftelijke zienswijzen, waarvan zeven 

ingediend door postvervoerbedrijven. De ACM heeft vastgesteld dat de overige partijen 

die tijdig een zienswijze hebben ingediend niet als belanghebbenden bij het 

ontwerpbesluit kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de 

Awb. 

Beleidsregel 

72. Op 18 december 2016 heeft de Minister van Economische Zaken een beleidsregel over 

het ex ante toezicht op grond van de Postwet gepubliceerd (hierna: Beleidsregel). De 

Beleidsregel geeft nadere invulling aan de toepassing door de ACM van de artikelen 13a 

tot en met 13k van de Postwet. De ACM heeft op een concept van deze beleidsregel een 

uitvoeringstoets uitgevoerd.  
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73. De Beleidsregel noemt het borgen van de statische en dynamische concurrentie op de 

markt voor postvervoerdiensten als belangrijkste doel. De door de ACM op te leggen 

verplichtingen die deze doelstelling moeten verwezenlijken, dienen er bovendien aan bij 

te dragen dat postvervoerbedrijven kunnen innoveren en investeren in hun netwerk en 

dat zij met elkaar concurreren op zowel prijs als kwaliteit van postvervoerdiensten.  

74. Daarnaast volgt uit de Beleidsregel dat de ACM bij het verwezenlijken van deze 

doelstellingen uitsluitend verplichtingen aan PostNL mag opleggen die noodzakelijk, 

geschikt en proportioneel zijn. Dat laatste houdt in dat de minst vergaande middelen 

moeten worden ingezet die de door de ACM geconstateerde potentiële 

mededingingsproblemen adresseren. Bij het opleggen van verplichtingen moet 

bovendien worden voorkomen dat de financiële positie van PostNL zodanig wordt 

verstoord dat financiële instabiliteit voor PostNL dreigt.  

75. Tot slot verplicht de Beleidsregel de ACM om de noodzakelijkheid, geschiktheid en 

proportionaliteit van opgelegde verplichtingen te onderbouwen en daarbij aan te geven 

waarom minder vergaande verplichtingen niet effectief zijn. Deze onderbouwing moet 

een impactanalyse bevatten waarbij de economische effecten van de verplichtingen op 

de postmarkt zo veel mogelijk worden gekwantificeerd. 

Effectentoets en onderzoek Frontier Economics 

76. Om uitvoering te geven aan de verzwaarde bewijslast die op de ACM rust als gevolg van 

de Beleidsregel, moet de ACM de economische effecten van de op te leggen 

verplichtingen kwantificeren. De ACM past hierbij een analyse van de economische 

effecten toe door de invloed van de ex ante regulering op zakelijke afzenders van 

partijenpost, het postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (PostNL) en de andere 

postvervoerbedrijven kwantitatief te bepalen voor de jaren gedurende de 

reguleringsperiode. Deze analyse van economische effecten vertaalt zich in een 

berekening van het consumentensurplus (voor zakelijke afzenders van partijenpost), het 

producentensurplus (voor PostNL en andere postvervoerbedrijven) en het totale surplus. 

Daarnaast berekent de ACM de met de ex ante regulering gemoeide reguleringskosten 

om te komen tot een welvaartsanalyse voor de afgebakende relevante markten. 

77. De ACM heeft ten behoeve van de kwantitatieve effectentoets het onderzoeks- en 

adviesbureau Frontier Economics op 23 januari 2017 opdracht gegeven tot het 

ontwikkelen van een economisch model. Met behulp van dit economisch model (hierna: 

model van Frontier) kan de ACM de economische effecten van de op te leggen 

verplichtingen op de afgebakende markten zoveel mogelijk kwantificeren. De uitkomsten 
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van het model van Frontier zijn gebruikt voor de onderbouwing van de proportionaliteit 

van de op te leggen verplichtingen. 

Consultatie potentiële mededingingsproblemen, verplichtingen en effectentoets 

78. Naast de toevoeging van een effectentoets, heeft de ACM naar aanleiding van de 

Beleidsregel en de ontvangen reacties op het ontwerpbesluit van juni 2016 en de meest 

recente inzichten ook de op te leggen verplichtingen op punten aangepast. De grootste 

wijziging die is doorgevoerd betreft de keuze van de ACM om PostNL te verplichten om 

kostengeoriënteerde tarieven te rekenen voor de toegangsdiensten voor 24-uurs 

partijenpost. 

79. Gelet op bovenstaande aanpassingen heeft de ACM op 6 april 2017 de potentiële 

mededingingsproblemen, de verplichtingen en de effectentoets geconsulteerd. Ook heeft 

de ACM postvervoerbedrijven de mogelijkheid geboden om toegang tot het model van 

Frontier Economics te krijgen door middel van een dataroom procedure. Naar aanleiding 

van deze consultatie heeft de ACM negen schriftelijke zienswijzen ontvangen waarvan 

zes ingediend door postvervoerbedrijven. De ACM heeft vastgesteld dat de overige 

partijen die tijdig een zienswijze hebben ingediend niet als belanghebbenden bij het 

ontwerpbesluit kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de 

Awb. 

80. Op 18 mei 2017 heeft de ACM de zienswijze van PostNL ontvangen. Onderdeel van 

deze zienswijze is een analyse van PostNL over de impact van de voorgestelde 

verplichtingen, een zogenaamde cost benefit analysis (hierna: CBA). Via deze CBA geeft 

PostNL invulling aan artikel 4, derde lid, van de Beleidsregel. Uit dit artikel van de 

beleidsregel blijkt dat als PostNL door middel van een kwantitatieve onderbouwing 

voldoende aannemelijk maakt dat de verplichtingen ofwel verder gaan dan nodig is om 

concurrentie op de lange termijn te waarborgen dan wel de financiële stabiliteit van 

PostNL bedreigen, de ACM het voorgenomen besluit hierop moet aanpassen of 

kwantitatief moet onderbouwen waarom van een dergelijk effect geen sprake is. Volgens 

PostNL blijkt uit zijn analyse dat de door de ACM opgelegde verplichtingen de financiële 

stabiliteit van PostNL bedreigen. 

Definitief besluit 

81. De ACM heeft op basis van de zienswijzen op de geconsulteerde invulling van de 

verplichtingen en de effectentoets, recente monitorgegevens met geactualiseerde 

gegevens over 2016, een (licht) aangepast model voor de beoordeling van de effecten 
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van de verplichtingen en overwegende het beroep van PostNL op artikel 4, derde lid, van 

de Beleidsregel een definitief marktanalysebesluit genomen. 

1.5 Opzet en leeswijzer van dit besluit 

82. De ACM stelt in dit marktanalysebesluit vast of er op de afgebakende relevante markten 

een postvervoerbedrijf actief is dat beschikt over AMM. Vervolgens beschrijft de ACM 

welke potentiële mededingingsproblemen zich als gevolg daarvan kunnen voordoen en 

welke verplichtingen proportioneel zijn in de zin van artikel 13b van de Postwet om deze 

problemen te voorkomen. 

83. De ACM heeft bij het onderzoek de volgende werkwijze gevolgd: 

 De ACM bepaalt het startpunt van de marktafbakening. Vervolgens bakent de ACM 

de relevante markten af. Het onderzoek naar de afbakening van de relevante 

markten is opgenomen in hoofdstuk 2; 

 Vervolgens verricht de ACM voor de afgebakende relevante markten de 

dominantieanalyse. Met de dominantieanalyse onderzoekt de ACM of er op deze 

markten ondernemingen actief zijn met AMM. Deze dominantieanalyse is 

opgenomen in hoofdstuk 3; 

 Voor zover op de relevante markt een onderneming actief is met AMM, onderzoekt 

ACM welke potentiële mededingingsproblemen zich kunnen voordoen. Het 

onderzoek naar de potentiële mededingingsproblemen is opgenomen in hoofdstuk 

4; 

 Daarna onderzoekt de ACM welke verplichtingen nodig en passend zijn om deze 

potentiële mededingingsproblemen te voorkomen. De invulling en de motivering 

van de op te leggen verplichtingen is opgenomen in hoofdstuk 5; 

 Vervolgens gaat de ACM in op de zogenaamde effectentoets in hoofdstuk 6. In dit 

hoofdstuk wordt een kwantitatieve analyse gemaakt van de effecten van de op te 

leggen verplichtingen. 

 Het marktanalysebesluit sluit af met het dictum (hoofdstuk 7). 

De bijlagen bij dit marktanalysebesluit bevatten nadere analyses bij de marktafbakening 

en de effectentoets. De ACM presenteert ook de nota van bevindingen naar aanleiding 

van de zienswijzen op ontwerpbesluiten en consultaties in de bijlage.  
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2 Marktafbakening 

2.1 Inleiding 

84. In dit hoofdstuk bakent de ACM de relevante markten af. 

85. In paragraaf 2.2 beschrijft de ACM eerst het analysekader van de marktafbakening. In 

paragraaf 2.3 volgt een beschrijving van het vervoer van partijenpost. Vervolgens bepaalt 

de ACM in paragraaf 2.4 het startpunt voor de marktafbakening, waarbij in de paragraaf 

2.5 wordt ingegaan op de afbakening van de productmarkten. De ACM bakent daarna in 

paragraaf 2.6 de relevante geografische markten af. In paragraaf 2.7 bepaalt de ACM ten 

slotte de relevante markten. 

2.2 Analysekader marktafbakening 

86. De afbakening van de relevante markt is de eerste stap bij het beoordelen van de vraag 

of een onderneming AMM bezit. De vervolgstap voor de marktanalyse, namelijk de 

bepaling of er een onderneming is die zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar 

concurrenten, klanten en eindgebruikers kan gedragen, dient immers te worden 

onderzocht op de afgebakende relevante markt. 

87. De ACM bepaalt de relevante markt in overeenstemming met de beginselen van het 

algemene Europese mededingingsrecht. In de Bekendmaking van de Europese 

Commissie wordt toegelicht hoe de marktafbakening plaatsvindt.
40

 Daarnaast betrekt de 

ACM ook de richtsnoeren van de Europese Commissie voor de marktanalyse van de 

elektronische communicatiesector (hierna: richtsnoeren marktanalyse) bij haar analyse.
41

 

Deze richtsnoeren marktanalyse bevatten handvatten voor de marktafbakening in het 

licht van de beoordeling of er sprake is van een onderneming met AMM. 

88. Bij de vaststelling van de relevante markt onderzoekt de ACM welke producten met 

elkaar concurreren en daarom tot dezelfde relevante markt behoren. Een relevante markt 

kent twee dimensies: de productmarkt en de geografische markt. 

  

                                                        
40

 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke 

mededingingsrecht (97/C 372 /03). 
41

 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het 

bestek van het gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, PbEG 

2002 C 165/03. 
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Afbakening productmarkt 

89. Een relevante productmarkt omvat alle producten die substitueerbaar of voldoende 

uitwisselbaar zijn. Van substitutie is sprake als producten op grond van hun objectieve 

kenmerken geschikt zijn om in een constante behoefte van de afnemer te voorzien. Maar 

ook de prijs of beoogde toepassing van de producten, of de mededingingsvoorwaarden 

en/of de structuur van vraag en aanbod op de betrokken markt kunnen leiden tot 

substitutie. Producten die alleen in beperkte of relatief beperkte mate onderling 

uitwisselbaar zijn, behoren niet tot dezelfde productmarkt. 

90. Bij de bepaling van relevante markten zijn er twee bronnen van concurrentiedruk: i) 

substitutie aan de vraagzijde en ii) substitutie aan de aanbodzijde. Als er vanuit de 

vraagzijde of vanuit de aanbodzijde sprake is van substitueerbaarheid is er aanleiding om 

de markt ruimer af te bakenen dan het product waar vanuit de afbakening wordt gestart 

(het startpunt). Vraagsubstitutie is een maat voor de bereidheid van een afnemer om het 

betrokken product te vervangen door andere producten. Er is sprake van 

aanbodsubstitutie als andere aanbieders dan de aanbieder van de betrokken producten, 

bereid
42

 zijn om hun bedrijfsmiddelen op korte termijn in te zetten om de betrokken 

producten te kunnen aanbieden zonder dat ze daarvoor aanzienlijke (extra) investeringen 

hoeven te doen.
43

 

91. De ACM onderzoekt in eerste instantie de vraagsubstitutie. Daarna analyseert de ACM of 

aanbodsubstitutie extra beperkingen aan het prijsgedrag van de hypothetische 

monopolist oplegt. 

Afbakening geografische markt 

92. De relevante geografische markt is het gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen 

een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van goederen of diensten, waarbinnen de 

concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van aangrenzende gebieden 

kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden 

heersen.
44

 

93. Bij afbakening van de geografische markt onderzoekt de ACM of gebieden zich van 

elkaar onderscheiden door afwijkende concurrentievoorwaarden. De ACM richt zich hier 

                                                        
42

 Richtsnoeren marktanalyse, randnummer 52. 
43

 Richtsnoeren marktanalyse, randnummer 39. 
44

 Bekendmaking marktafbakening, randnummer 8. 
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op de aanwezigheid van regionale verschillen, geografische differentiatie in de 

prijszetting door aanbieders en geografische verschillen in productkarakteristieken. 

Benadering van het onderzoek 

94. Voor de bepaling van de relevante markt kan een aantal onderzoeksmethoden worden 

ingezet. De meest gebruikte methode voor de afbakening van een relevante markt is een 

analyse van de onderlinge uitwisselbaarheid van producten door een analyse en 

vergelijking van objectieve kenmerken van de te vergelijken producten, het gebruik en de 

beoogde toepassing van de producten, de relevante prijzen, de overstap tussen 

producten en een beoordeling van de concurrentiesituatie in het aanbod van producten. 

95. Een andere methode om een relevante markt af te bakenen is het toepassen van de 

hypothetische monopolist test door middel van een zogenaamde critical loss analyse. Bij 

deze analyse wordt door middel van informatie over de prijzen op competitief niveau, de 

bruto marge en de prijsgevoeligheid van producten stapsgewijs bepaald of een 

hypothetische monopolist winstgevend de prijzen van een (verzameling van) product(en) 

kan verhogen of niet. 

96. In de laatstgenoemde critical loss analyse is het verkrijgen van betrouwbare data over de 

prijzen op competitief niveau, de marge en de prijsgevoeligheid een belangrijk knelpunt. 

De hoogte van de bruto marge is van invloed op de bepaling van de critical loss en de 

uitkomst van de critical loss analyse. Voor de hoogte daarvan dient de ACM een 

inschatting te maken. Voor de bepaling van de actual loss moet gestart worden vanuit 

competitieve prijzen, terwijl de hypothese is dat bij het vervoer van 24-uurs partijenpost 

geen sprake is van een concurrerende markt en de prijzen niet competitief zijn. Het 

werken met boven-competitieve prijzen leidt tot een overschatting van de 

overstapbereidheid en het optreden van een cellophane fallacy
45

, waardoor het risico 

bestaat dat een relevante markt te breed wordt afgebakend. SEO
46

 heeft in zijn analyse 

geen gebruik gemaakt van prijzen op competitief niveau. SEO maakt in de zogenaamde 

vignettenanalyse gebruik van gemiddelde opbrengsten van partijenpost en houdt daarbij 

geen rekening met de verschillende samenstelling van de poststromen binnen de 

                                                        
45

 Van een ‘cellophane fallacy’ is sprake in het geval van bovencompetitieve prijzen waardoor een hypothetische 

monopolist test geen betrouwbaar beeld oplevert van de relevante substitutiemogelijkheden. Afnemers zijn bij 

bovencompetitieve prijzen namelijk eerder geneigd een product als substituut aan te merken dan wanneer de prijs in 

concurrentie tot stand is gekomen. 
46

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, Keuzemogelijkheden en overstapgedrag zakelijk postvervoer, september 

2014, in opdracht van ACM. 
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verschillende servicekaders. Daarnaast is een precieze toepassing van de critical loss 

analyse een bron van discussie. 

97. De resultaten uit het SEO-onderzoek in combinatie met de inschattingen ten behoeve 

van critical loss en actual loss en de precieze toepassing van de analyse zorgen ervoor 

dat het uitvoeren van een critical loss analyse met robuuste uitkomsten voor de 

marktafbakening als resultaat onvoldoende mogelijk is. In bijlage 1 licht de ACM dit 

verder toe. 

98. De ACM gebruikt in dit marktanalysebesluit derhalve ten behoeve van een zo 

betrouwbare mogelijke afbakening van de relevante markten de eerste reguliere 

methode. Daarbij maakt de ACM voor zover mogelijk gebruik van de uitkomsten uit het 

SEO-onderzoek. 

2.3 Beschrijving partijenpost 

99. Alvorens de ACM overgaat tot de afbakening van de relevante markten geeft de ACM 

een korte beschrijving van de diensten. 

100. Deze marktanalyse heeft betrekking op het vervoer van geadresseerde nationale 

brievenbuspost. Ongeadresseerde poststukken en poststukken die niet door de 

brievenbus passen en/of daarin niet worden bezorgd – zoals het vervoer van 

aangetekende poststukken, pakketten, exprespost en bezorging in postbussen
47

 – vallen 

derhalve buiten de reikwijdte van deze marktanalyse. Daarnaast is het onderscheid 

tussen de UPD met betrekking tot zendingen die in Nederland voor vervoer worden 

aangeboden en bezorgd – losse post ofwel post tegen enkelstukstarief – en 

postvervoerdiensten buiten de UPD met betrekking tot zendingen die in Nederland voor 

vervoer worden aangeboden en bezorgd - partijenpost ofwel post tegen speciale 

voorwaarden en tarieven – van belang. Deze marktanalyse richt zich overeenkomstig 

artikel 13b, tweede lid, van de Postwet, op het vervoer van partijenpost die in Nederland 

voor vervoer wordt aangeboden en bezorgd en niet op de UPD. 

101. Partijenpost is vrijwel uitsluitend afkomstig van zakelijke afzenders. Het vervoer van 

partijenpost betreft het aanbod van een postvervoerbedrijf aan zakelijke afzenders om 

hun post te collecteren, te sorteren, te transporteren en vervolgens te bezorgen. Het 

aanbod aan vervoer van partijenpost verschilt in onder meer de bezorging binnen een 

overkomstduur ofwel servicekader (24-uurs, 48-uurs of 72+-uurs vervoer) en de hiermee 

                                                        
47

 Het buiten de reikwijdte van dit marktanalysebesluit van bezorging in postbussen is verduidelijkt op basis van de 

zienswijze van Emco. 
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verband houdende bezorgingtijdigheid
48

, en naar de wijze van aanleveren van te 

vervoeren partijenpost (gecodeerd en gesorteerd aangeleverd bij een postvervoerbedrijf, 

ongecodeerd en ongesorteerd aangeleverde post bij een postvervoerbedrijf of het 

ophalen van partijenpost door een postvervoerbedrijf bij een zakelijke afzender). 

Daarnaast betreft het vervoer van partijenpost verschillende poststukken, zoals brieven
49

, 

direct mail
50

, periodieken en brievenbuspakjes. 

2.4 Startpunt van de afbakening 

102. De afbakening van de relevante markt vindt plaats vanuit de diensten waarop zich 

potentiële mededingingsproblemen voordoen.
51

 Voor de keuze van het startpunt van de 

afbakening voor de onderhavige marktanalyse acht de ACM het dus in eerste instantie 

van belang te analyseren bij welke postvervoerdiensten zich potentieel 

mededingingsproblemen voordoen. 

103. De inventarisatie van de mededingingsproblemen die begin 2014 op basis van de 

marktconsultatie onder marktpartijen is uitgevoerd, resulteerde in de conclusie dat een 

gesignaleerd mededingingsprobleem ligt in het risico dat PostNL de facto weigert om 

postvervoerbedrijven toegang te bieden tot zijn netwerk en bijbehorende faciliteiten voor 

24-uurs partijenpost. Deze toegang is nodig omdat de concurrerende 

postvervoerbedrijven (nog) geen landelijk postvervoernetwerk hebben voor 24-uurs 

partijenpost. De partijenpost buiten hun eigen verzorgingsgebieden bieden deze 

postvervoerbedrijven bij PostNL aan voor verdere distributie en bezorging. Dit betreft 

hoofdzakelijk partijenpost met een overkomstduur van 24 uur die deze 

postvervoerbedrijven aanbieden aan hun eigen zakelijke klanten. Hieruit volgt dat het 

startpunt voor de marktafbakening het vervoer van 24-uurs partijenpost dient te betreffen. 

104. De vraag is of de mededingingsproblemen gelden voor alle 24-uurs partijenpost. Andere 

postvervoerbedrijven dan PostNL bedienen immers op dit moment vrijwel uitsluitend 

klein- en middenzakelijke afzenders van partijenpost. Enkele postvervoerbedrijven staan 

                                                        
48

 Bezorgingtijdigheid betreft het percentage van de post dat binnen de overkomstduur wordt bezorgd. 
49

 Voor brieven wordt ook de term transactiepost gebruikt. 
50

 Drukwerk is een ander woord voor direct mail. 
51

 Immers, om vast te stellen of de mogelijke potentiële mededingingsproblemen voor de betreffende diensten zich 

kunnen voordoen, dient te worden onderzocht of er voldoende concurrentiedruk op de betreffende diensten wordt 

uitgeoefend. Om dat te onderzoeken dienen van de betreffende diensten (A) de mogelijke substituten (B, C, D) te 

worden vastgesteld. Dat laatste kan worden vastgesteld door de diensten A als startpunt te nemen. In het geval de 

diensten B, C of D als startpunt worden genomen wordt de concurrentiedruk op die diensten B, C of D onderzocht, maar 

niet die concurrentiedruk op de dienst A. 
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echter op het punt om 24-uurs postvervoerdiensten voor grootzakelijke afzenders van 

post te gaan leveren.
52

 Daardoor strekken de potentiële mededingingsproblemen zich 

voor het vervoer van 24-uurs partijenpost uit tot alle typen zakelijke afzenders. 

2.5 Afbakening productmarkten 

105. In deze paragraaf bepaalt de ACM voor welke diensten onderzocht gaat worden of deze 

een substituut zijn voor 24-uurs partijenpost. Voordat de ACM overgaat tot het 

uiteenzetten van de onderzoeksvragen, beschrijft de ACM eerst de resultaten uit eerdere 

marktafbakeningen. Vervolgens voert de ACM de analyse uit van de beantwoording van 

de relevante afbakeningsvragen. 

2.5.1 Eerdere marktafbakeningen 

106. In de Nederlandse context beperkt het enige onderzoek dat ACM (en haar voorgangers) 

in het recente verleden hebben uitgevoerd naar de marktafbakening voor postvervoer 

zich tot het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) over de 

overname van Selekt Mail door Sandd.
53

 

107. In het besluit Sandd-Selekt Mail uit 2011 concludeerde de NMa dat er sprake is van een 

markt voor geadresseerde zakelijke post. In dit besluit stelt de NMa dat deze markt voor 

zakelijke post zich onderscheidt van particuliere post. Daarnaast overwoog de NMa dat 

de markt voor geadresseerde zakelijke post mogelijk nader gesegmenteerd moet 

worden. Op de markt voor geadresseerde zakelijke post kan mogelijk een nader 

onderscheid worden gemaakt naar type poststukken: (i) direct mail, (ii) periodieken en (iii) 

transactiepost (ofwel brieven). In de markt voor geadresseerde zakelijke post is ook een 

nader onderscheid mogelijk naar (i) bezorgtijd en overkomstduur (tijdkritische en niet-

tijdkritische post), (ii) gesorteerde dan wel ongesorteerde post en naar (iii) type zakelijke 

klant. Het besluit laat echter in het midden of de markt voor geadresseerde zakelijke post 

nader onderscheiden dient te worden aangezien dit voor de beoordeling van de 

betreffende concentratie niet van belang was. 

108. De Europese Commissie komt bij de marktafbakening ook niet tot een nader onderscheid 

binnen de markt voor zakelijk postvervoer. De Europese Commissie heeft in de 

behandelde zaken niet beoordeeld of er binnen het vervoer van zakelijke post een nader 

                                                        
52

 Bij de aanbesteding voor postvervoer van de gemeente Rotterdam, een grootzakelijke afzender van post, heeft het 

postvervoerbedrijf Van Straaten Post meegedaan aan de aanbesteding en uiteindelijk het vervoer van 24-uurs 

partijenpost gegund gekregen. Ook bij [vertrouwelijk:                                                 ] is er sprake van meerdere 

postvervoerbedrijven die meedingen om een grootzakelijke volume aan 24-uurs partijenpost. 
53

 Besluit in de zaak 7124 Sandd – Selekt Mail, 8 april 2011. 
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onderscheid gemaakt dient te worden.
54

 Relevant hierbij is dat in de beoordelingen van 

de betreffende concentraties geen nadere uitspraken van de Commissie nodig waren 

over de precieze afbakening. De Europese Commissie heeft in haar beschikkingen wel 

de relevante markt voor postvervoer gesegmenteerd op basis van een onderscheid naar 

(i) standaard postvervoer en vervoer van exprespost (ii) binnenlands en 

grensoverschrijdend postvervoer (iii) zakelijke post en particuliere post (iv) 

geadresseerde en ongeadresseerde post (v) inkomende grensoverschrijdende post en 

uitgaande grensoverschrijdende post. De Europese Commissie overweegt bij de 

afbakening in haar beschikkingen geen onderscheid naar type poststukken, zoals 

brieven, direct mail en periodieken. 

109. De ACM stelt vast dat in de bestaande, beschikbare besluiten wordt uitgaan van een 

relevante productmarkt voor zakelijke post. Hieronder dient volgens de ACM de markt 

voor partijenpost te worden verstaan.
55

 De ACM stelt ook vast dat er mogelijk sprake is 

van een nader onderscheid binnen deze markt voor partijenpost, wat zou leiden tot 

smallere relevante productmarkten. Dit onderscheid is echter – voor zover bekend – niet 

eerder diepgaand onderzocht, zeker niet in de Nederlandse context. 

2.5.2 Onderzoeksvragen voor de productmarktafbakening 

110. Voor de afbakening van de relevante productmarkt heeft de ACM, met het besluit in de 

zaak Sandd – Selekt Mail als uitgangspunt, overwogen of een mogelijk nader 

onderscheid binnen partijenpost relevant is. 

111. De ACM merkt allereerst op dat het mogelijke onderscheid tussen ongeadresseerde en 

geadresseerde post een relevant onderscheid is in het kader van de inzet van de AMM-

bevoegdheid. De bevoegdheden van de ACM hebben immers betrekking op 

postvervoerdiensten en postvervoerdiensten worden volgens de Postwet gedefinieerd als 

het vervoer van geadresseerde stukken.
56

 Het vervoer van ongeadresseerde stukken valt 

dus buiten de reikwijdte van de Postwet. Secundair stelt de ACM vast dat het vervoer van 

ongeadresseerde stukken naar zijn aard en kenmerken een wezenlijk andere dienst is 

                                                        
54

 Beschikkingen van de Europse Commissie, COMP/M.6503 – La Poste/Swiss Post/JV, randnummer 18 to 26, 

COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S, randnummer 14 en volgende, COMP/M.3971 – Deutsche Post/Exel, 

randnummers 23 en 24. 
55

 Zoals aangegeven in paragraaf 2.3 is partijenpost vrijwel uitsluitend post afkomstig van zakelijke afzenders. 
56

 In de Postwet (artikel 2) is een postvervoerdienst gedefinieerd als één of meer van de handelingen die bedrijfsmatig 

worden verricht teneinde poststukken af te leveren. Poststuk is gedefinieerd als een brief of een ander bij algemene 

maatregel van bestuur aangewezen geadresseerd stuk. 
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dan het vervoer van geadresseerde stukken. Dit nader onderscheid onderzoekt de ACM 

derhalve niet in dit besluit. 

112. De ACM gaat ook niet verder in op een mogelijk nader onderscheid naar 

ongecodeerd/ongesorteerd en gecodeerd/gesorteerde aangeleverde partijenpost. Vrijwel 

alle 24-uurs partijenpost wordt ongecodeerd en ongesorteerd bij een postvervoerbedrijf 

aangeleverd.
57

 Daarnaast hebben postvervoerbedrijven aangegeven dat dit onderscheid 

geen relevante factor is bij de marktafbakening vanuit 24-uurs partijenpost.
58

 Ook uit het 

SEO-onderzoek volgt dat dit onderscheid van zeer beperkt belang is voor een nader 

onderscheid van partijenpost. 

113. Voor de marktafbakening ziet de ACM in termen van de kenmerken van het vervoer van 

24-uurs partijenpost (en partijenpost in het algemeen) de overkomstduur als belangrijkste 

onderscheidende keuzefactor voor een nader onderscheid. Uit het onderzoek van SEO 

naar de keuzemogelijkheden en het overstapgedrag van zakelijke afzenders blijkt dat de 

overkomstzekerheid en de bezorging binnen het servicekader de belangrijkste 

keuzefactoren van zakelijke afzenders voor partijenpost zijn (zie Figuur 2). Ook uit de 

vignettenanalyse
59

 van SEO volgt dat het servicekader en de hiermee verband houdende 

bezorgingtijdigheid de belangrijkste kenmerken van partijenpost zijn.
60

 De ACM 

onderzoekt derhalve ten behoeve van de afbakening van de relevante productmarkt of er 

sprake is van een nader onderscheid naar overkomstduur en de hiermee verband 

houdende bezorgingtijdigheid. 

                                                        
57

 Van het totaal aan 24-uurs partijenpost werd in 2014 nog geen [vertrouwelijk:  ] 0-5 procent gecodeerd en 

gesorteerd aangeleverd. In 2016 was dit [vertrouwelijk:    ] 0-5 procent. 
58

 Antwoorden van postvervoerbedrijven op vraag 40 van de vragenlijst van 3 april 2014. 
59

 Voor een uitleg van deze analyse wordt verwezen naar het rapport van SEO. 
60

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, p. 47 en tabel 10, p. 48. 
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Figuur 2: belang van keuzefactoren bij partijenpost; bron: SEO
61

 

114. Voor de afbakening van de relevante productmarkt(en) onderzoekt de ACM de volgende 

stappen. 

115. De ACM onderzoekt eerst of er vanuit het startpunt voor de marktafbakening van 24-uurs 

partijenpost aanleiding is om een nader onderscheid naar overkomstduur te maken. Dit 

vertaalt zich derhalve in de vraag of 48-uurs en 72+-uurs partijenpost dermate 

concurrentiedruk op 24-uurs partijenpost uitoefenen dat zij behoren tot dezelfde relevante 

productmarkt. 

116. Vervolgens onderzoekt ACM of er aanleiding is om een nader onderscheid te maken 

naar zakelijke afzenders. Hierbij onderzoekt de ACM of er bepaalde afnemersgroepen te 

onderscheiden zijn die van elkaar verschillen in behoeften, keuzes en het aanbod aan 

partijenpost. 

117. Ten slotte gaat de ACM in op de rol van digitaal verzenden bij de marktafbakening voor 

het vervoer van 24-uurs partijenpost. 
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 Rapport SEO Economisch Onderzoek, figuur 39, p. 37. 
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2.5.3 Behoren 48-uurs en 72+-uurs partijenpost tot dezelfde relevante productmarkt als 24-

uurs partijenpost? 

118. In deze paragraaf onderzoekt de ACM of 48- en 72+-uurs partijenpost tot dezelfde 

relevante productmarkt behoren als 24-uurs partijenpost. De ACM onderzoekt dit 

achtereenvolgens door deze postvervoerdiensten met elkaar te vergelijken aan de hand 

van een beschrijving van de feiten over het gebruik en de beoogde toepassing, de 

productkenmerken, de prijzen, de overstap en overstapdrempels, en de beoordeling van 

de concurrentiesituatie. Vervolgens geeft de ACM een beoordeling van vraag- en 

aanbodsubstitutie. 

Gebruik en beoogde toepassing 

119. Het (beoogd) gebruik van het vervoer van 24-uurs partijenpost is vergelijkbaar met het 

vervoer van 48-uurs en 72+-uurs partijenpost. Bij het vervoer van partijenpost met 

verschillende overkomstduur gaat het uiteindelijk om het vervoer van poststukken ten 

behoeve van de zakelijke afzender tussen locatie a en b op basis van een hiertoe 

ingericht postvervoernetwerk. Niet is in te zien in welke mate deze verschillende typen 

vervoer van partijenpost zich van elkaar kunnen onderscheiden. 

Productkenmerken 

120. Het aanbod van 24-uurs partijenpost onderscheidt zich van 48- en 72+-uurs partijenpost 

op het aspect van de overkomstduur. Voor 24-uurs partijenpost is het aanbod van een 

postvervoerbedrijf het leveren van een postvervoerdienst die er voor zorgt dat 

poststukken na aanlevering de volgende dag met een bepaalde mate van zekerheid in de 

juiste daarvoor bestemde brievenbussen worden bezorgd. 48- en 72+-uurs partijenpost 

onderscheiden zich van 24-uurs partijenpost in de zin dat het moment van bezorgen van 

aangeleverde partijenpost op een later moment na aanlevering plaatsvindt en derhalve 

minder tijdskritisch zijn. Deze postvervoerdiensten onderscheiden zich voor een zakelijke 

afzender derhalve naar de snelheid van vervoer. 

121. In het aanbod van postvervoerbedrijven voor 48- en 72+-uurs partijenpost zijn ten 

aanzien van de overige productkenmerken dan de overkomstduur in vergelijking met 24-

uurs partijenpost geen wezenlijke verschillen in objectieve productkenmerken te 

onderscheiden. Voor zowel 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost is op hoofdlijnen een 

vergelijkbaar aanbod aan verschillende producten beschikbaar in termen van 

productkenmerken, aanlevervoorwaarden, eisen ten aanzien van de vormgeving van de 

poststukken en de kwaliteit van het vervoer van partijenpost. 
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Prijzen 

122. Uit de verstrekte gegevens ten behoeve van de jaarlijkse marktmonitor post van de ACM 

volgt dat de gemiddelde opbrengst per poststuk van 24-uurs zakelijke post in de periode 

2010-2016 is gestegen, terwijl de gemiddelde opbrengst voor 48- en 72+-uurs zakelijke 

post ruwweg constant is gebleven (zie Figuur 3).
62

 

123. Postvervoerbedrijven, in het bijzonder PostNL, bieden een gedifferentieerd aanbod aan 

producten partijenpost waarbij dit productaanbod zich onderscheid naar formaat, gewicht 

en partijgrootte. De stijging van de gemiddelde opbrengst voor 24-uurs zakelijke post zou 

het resultaat kunnen zijn van een gewijzigde mix in de volumeverhouding aan 24-uurs 

zakelijke post in vergelijking met 48- en 72+-uurs post. Hier zijn echter geen aanwijzingen 

voor. Ook de tarieven voor 24-uurs zakelijke post zijn over de gehele breedte van het 

productaanbod in de afgelopen jaren gestegen. Uit de openbare en interne tariefboekjes 

van PostNL volgt een vergelijkbare tariefstijging in de periode 2012-2017 voor de 

belangrijkste producten aan 24-uurs zakelijke post. 

 

Figuur 3: ontwikkeling van de gemiddelde opbrengst (cent/per poststuk) aan zakelijke post 

voor de verschillende servicekaders [bedragen vertrouwelijk] 
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 Deze cijfers zijn geactualiseerd in vergelijking met het Ontwerpbesluit 2016. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gemiddelde omzet per stuk 

24 uur

48 uur

72+ uur
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Overstap en overstapdrempels 

124. In hoeverre het vervoer van 48- en 72+-uurs partijenpost een alternatief is voor het 

vervoer van 24-uurs partijenpost kan ook beoordeeld worden aan de hand van de 

gerealiseerde en de verwachte overstap van zakelijke afzenders van 24-uurs partijenpost 

op minder tijdskritische partijenpost. 

125. Uit de verstrekte gegevens van postvervoerbedrijven van de afgelopen jaren ten behoeve 

van de marktmonitor post van de ACM volgt dat de verhoudingen in de afname van 24-, 

48- en 72+-uurs partijenpost in de loop der jaren gewijzigd zijn. Uit Figuur 4 volgt dat het 

relatieve aandeel van het volume van 72+-uurs partijenpost in het totaal aan partijenpost 

de afgelopen jaren fors is gestegen, terwijl het aandeel van het volume aan 24-uurs 

partijenpost enigszins is gedaald en 48-uurs partijenpost veel is gedaald. In absolute 

termen is het volume aan 24-uurs partijenpost in de periode 2010-2014 met 

[vertrouwelijk:    ] procent gedaald, en het volume aan 48- en 72+-uurs partijenpost met 

[vertrouwelijk:    ] procent gedaald respectievelijk [vertrouwelijk:     ] procent gestegen. 

Tussen 2010 en 2016 daalde het volume aan 24-uurs partijenpost met [vertrouwelijk:          

] procent, het volume aan 48-uurs partijenpost met [vertrouwelijk:     procent en het 

volume aan 72+-uurs partijenpost steeg met [vertrouwelijk:        ] procent.
63

 

 

Figuur 4: relatieve verdeling van het volume aan post over de verschillende servicekaders 

[exacte verhoudingen vertrouwelijk] 
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 Deze cijfers zijn geactualiseerd in vergelijking met het Ontwerpbesluit 2016. 
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126. De ontwikkeling van de omzet van zakelijke post – een combinatie van de vorige twee 

figuren - laat zien dat het belang van 72+-uurs post sinds 2010 is gestegen en voor 24-

uurs en met name 48-uurs post het belang sinds 2010 is gedaald. De omzet voor 24-uurs 

post is minder gedaald dan de volumes aan 24-uurs post. Daarnaast valt op dat de grote 

verschuivingen zich in de periode 2010-2012 hebben voorgedaan en dat de 

omzetverdeling tussen 24-, 48- en 72+-uurs post in de laatste vijf jaren (periode 2012 tot 

en met 2016) is gestabiliseerd (zie Figuur 5). 

 

Figuur 5: ontwikkeling van de omzet (in EUR) aan zakelijke post voor de verschillende 

servicekaders [exacte omzet vertrouwelijk] 

127. Uit het SEO-onderzoek blijkt dat in de periode 2010 tot begin 2014 28 procent (80 van 

288) respondenten zijn overgestapt op een ander servicekader voor partijenpost. Dit 

betreft dus een jaarlijks overstappercentage van ongeveer 5-6 procent van de zakelijke 

afzenders. Van deze overstappers is 48 procent overgestapt tussen 24- en 48-uurs 

partijenpost, 28 procent tussen 24- en 72+-uurs partijenpost en 25 procent tussen 48- en 

72+-uurs partijenpost.
64

 24-uurs partijenpost heeft dus te maken met een grotere 

overstap dan de andere servicekaders. Vanuit 24-uurs partijenpost wordt hierbij vaker 

overgestapt op 48-uurs dan op 72+-uurs partijenpost. De voorgenomen overstap laat een 
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 Rapport SEO Economisch Onderzoek, figuur 34, p. 33. De percentages zijn berekend door het totaal aantal 

respondenten te nemen (n=288) en het aantal overstappers naar servicekader te tellen, Dit zijn er 83 (34+31+18). 

Hiervan wordt de overstap binnen 72+-uurs partijenpost (n=3) er uit gehaald, wat leidt tot een aantal van 80. Vervolgens 

wordt per overstap tussen servicekader (24-48, 24-72+ en 48-72+) het aantal geteld en vervolgens gedeeld op het 

totaal. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omzet per servicekader 

24 uur

48 uur

72+ uur
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vergelijkbaar beeld zien: zes procent van de zakelijke verzenders meldt “zeer 

waarschijnlijk tot vrijwel zeker” binnen een jaar over te zullen stappen naar een ander 

type servicekader.
65

 Deze churn is vergelijkbaar met de gerealiseerde overstap in de 

jaren ervoor. 

128. Een beperkt percentage van de respondenten ervaart overstapdrempels (problemen of 

obstakels) bij het overstappen op een ander type postdienst van hetzelfde 

postvervoerbedrijf. Bij de overstap naar een andere type postdienst bij een andere 

aanbieder is dit iets groter (stijging van 8 naar 11 procent).
66

 

Concurrentieomstandigheden 

129. De concurrentiesituatie op 24-uurs en 48-uurs partijenpost verschilt van de 

concurrentiesituatie op 72+-uurs partijenpost. In 72+-uurs partijenpost is Sandd aanwezig 

met een landelijk postvervoernetwerk. Sandd heeft een substantieel aandeel in 72+-uurs 

partijenpost. Daardoor is er sprake van een andere concurrentieverhouding dan bij 24-

uurs en 48-uurs partijenpost, waar Sandd (vrijwel) niet actief is. Regionale 

postvervoerbedrijven zijn hoofdzakelijk actief op het gebied van 24-uurs partijenpost. Zij 

hebben geen landelijk postvervoernetwerk en hebben een beperkt aandeel in het totaal 

aan 24-uurs partijenpost, alsmede in 48- en 72+-uurs partijenpost. 

Visie marktpartijen 

130. PostNL stelt dat slechts [vertrouwelijk:    ] procent van het totale volume van alle 

partijenpost daadwerkelijk binnen 24 uur bezorgd moet zijn.
67

 Voor het overige deel van 

de partijenpost geldt volgens PostNL dat er sprake is van een afruil tussen prijs en 

kwaliteit in termen van de overkomstduur van post. Zakelijke afzenders van partijenpost 

hebben dus los van de prijs een voorkeur voor snelle bezorging omdat dat prettig is voor 

de afzender en/of de geadresseerde van post, maar er is geen noodzaak tot bezorging 

binnen 24 uur. Bij een prijsverhoging van 24-uurs partijenpost zal volgens PostNL voor 

een deel van deze afzenders de afruil dus anders uitvallen en een deel van het 

postvolume zal dan worden afgewikkeld via 48- of 72+-uurs partijenpost. PostNL acht het 

aannemelijk dat de overstap in dat geval hoog genoeg is voor een effectieve 

disciplinering tussen 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost. 
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 Rapport SEO Economisch Onderzoek, figuur 37, p. 35. 
66

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, figuur 40, p. 38. 
67

 PostNL, antwoorden op de vragenlijst van 3 april 2014, 9 mei 2014, p. 76. PostNL, aanvullende reactie, 17 juni 2014, 

antwoord op vraag 1 van de ACM. 
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131. Sandd stelt in dit kader het tegenovergestelde. Sandd stelt dat de zakelijke markt zich de 

afgelopen jaren al heeft gebogen over de vraag hoe men tegen lagere kosten 

poststromen kan verzenden door de overkomstduur op te rekken. Volgens Sandd hebben 

deze inspanningen hun grens bereikt. De resterende poststromen (aan 24-uurs 

partijenpost) lijken om service- en klanttevredenheidsredenen niet meer te kunnen 

worden omgezet naar een langere overkomstduur.
68

 

132. PostNL en Sandd hebben geen onderzoeken overgelegd ter onderbouwing van hun 

standpunten. 

Beoordeling vraagsubstitutie 

133. De bovenstaande feiten over partijenpost met een verschillende overkomstduur laten 

geen overtuigend beeld zien. 

134. Er zijn aanwijzingen dat 48- en 72+-uurs partijenpost substituten zijn voor 24-uurs 

partijenpost. Er is sprake van vergelijkbare producten en er vindt, met name gedurende 

de afgelopen jaren, overstap plaats van 24-uurs partijenpost naar 48- en 72+-uurs 

partijenpost. 

135. Tegelijkertijd stijgt de laatste jaren de gemiddelde opbrengst van 24-uurs partijenpost bij 

een licht afvlakkende daling van het volume aan 24-uurs partijenpost, is er sprake van 

een behoorlijke en groeiende prijsafstand tussen 24-uurs partijenpost enerzijds en 48-

uurs en 72+-uurs partijenpost anderzijds, en is er sprake van een duidelijk afwijkende 

concurrentiesituatie. 

136. Deze informatie duidt erop dat de huidige prijsstijgingen van 24-uurs partijenpost geen 

sterke aanwijzing meer geven dat er momenteel in voldoende mate sprake is van 

overstap naar 48- en 72+-uurs partijenpost. Het verschil in concurrentiesituatie kan hierbij 

het verschil in de prijzen en de prijsontwikkeling verklaren. De aanwezigheid van Sandd 

op het gebied van 72+-uurs partijenpost kan ertoe hebben geleid dat PostNL voor 72+-

uurs partijenpost in de afgelopen jaren een scherpe prijs is gaan bieden aan bestaande 

zakelijke afzenders, met name aan grootzakelijke afzenders en dat deze vanwege deze 

scherpe prijs zijn overgestapt van 24-uurs partijenpost naar een 48-uurs of 72+-uurs 

servicekader. De aanwezigheid van Sandd zorgde dus voor een stabiele gemiddelde 

opbrengst voor 72+-uurs partijenpost, terwijl de gemiddelde prijs voor 24-uurs 

partijenpost steeg. De afvlakking van de overstap duidt er op dat de prijsgevoelige 
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 Sandd, antwoord op vraag 39 van de vragenlijst van de ACM van 3 april 2014. 
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zakelijke afzenders in de afgelopen jaren zijn overgestapt op 48-uurs en 72+-uurs 

partijenpost, maar dat deze overstap nu is gestabiliseerd; vrijwel alle zakelijke afzenders 

die bereid zijn om genoegen te nemen met een langere overkomstduur zijn intussen 

overgestapt op dit servicekader. 

137. De ACM stelt vast dat er aanwijzingen zijn die enerzijds wijzen op vraagsubstitutie en 

anderzijds op het ontbreken van vraagsubstitutie vanuit 48- en 72+-uurs partijenpost voor 

24-uurs partijenpost. De ACM concludeert alles overwegende dat 48- en 72+-uurs 

partijenpost in voldoende mate substituten zijn voor 24-uurs partijenpost. Dit betekent 

derhalve dat de ACM hier voor een benadering kiest die conservatief van aard is en de 

relevante markt eerder te ruim afbakent. 

Beoordeling aanbodsubstitutie 

138. Ten overvloede beoordeelt de ACM ook aanbodsubstitutie. Voor het kunnen aanbieden 

van 24-uurs partijenpost is een 5-daags postvervoernetwerk nodig terwijl voor het vervoer 

van 72+-uurs partijenpost twee keer per week volstaat. Dit stelt eisen aan de 

mogelijkheden tot aanbodsubstitutie. Vanuit een aanbod van 24-uurs partijenpost is 

substitutie naar 48- en 72+-uurs partijenpost mogelijk en relatief eenvoudig. Andersom is 

dit lastiger te realiseren. Sandd, als landelijke aanbieder van 72+-uurs partijenpost, is bij 

een stijging van de gemiddelde opbrengst van 24-uurs partijenpost in de afgelopen jaren 

geen 24-uurs partijenpost gaan aanbieden omdat hij niet in staat is om met zijn 

postvervoernetwerk op korte termijn in reactie op prijsstijgingen van 24-uurs partijenpost 

deze diensten aan te bieden vanuit het vervoer van 72+-uurs partijenpost. Dit duidt op de 

afwezigheid van aanbodsubstitutie. 

139. De ACM ziet daarnaast als enige andere kandidaat voor aanbodsubstitutie de distributie 

en bezorging van dagbladen. De distributie en bezorging van dagbladen kenmerkt zich 

door een zes keer per week bezorging binnen een beperkte tijdsperiode (vaak vroeg in 

de ochtend of aan het einde van de middag) op een vast aantal adressen die vrijwel niet 

dagelijks verandert. De distributie en bezorging van dagbladen is echter een wezenlijk 

ander proces dan het vervoer van post. De ACM ziet daarom niet dat vervoerders van 

dagbladen in Nederland tevens 24-uurs partijenpost gaan vervoeren. De ACM acht 

toetreding binnen afzienbare tijd vanuit de distributie en bezorging van dagbladen tot het 

vervoer van partijenpost onwaarschijnlijk. 

140. De ACM concludeert op basis van het voorgaande dat er onvoldoende sprake is van 

aanbodsubstitutie vanuit 48- en 72+-uurs partijenpost voor 24-uurs partijenpost. 
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Conclusie 

141. De ACM concludeert op basis van vraagsubstitutie dat 48-uurs en 72+-uurs partijenpost 

in voldoende mate substituten zijn voor 24-uurs partijenpost. 

2.5.4 Is er een nader onderscheid naar type zakelijke afzender? 

142. De vervolgvraag is of er een nader onderscheid naar verschillende afnemersgroepen of 

type zakelijke afzenders voor 24-uurs, 48-uurs en 72+-uurs partijenpost gemaakt moet 

worden. 

Verschillen in aanbod en gebruik van partijenpost 

143. Tussen het vervoer van 24-uurs partijenpost voor verschillende afzenders bestaat geen 

vraagsubstitutie omdat het aanbod van deze postvervoerdiensten gedifferentieerd aan 

deze zakelijke afnemers wordt aangeboden. Voor een kleinzakelijke afzender is een 

grootzakelijk aanbod bijvoorbeeld geen alternatief omdat dit aanbod niet voor hem 

beschikbaar is. Een analyse van een nader onderscheid naar type afnemer richt zich 

derhalve op verschillen in de wijze waarop partijenpost wordt aangeboden aan zakelijke 

afzenders. 

144. In Tabel 1 wordt een onderscheid gemaakt naar type zakelijke afzenders op basis van 

een aantal kenmerken in de wijze waarop zij door postvervoerbedrijven bediend worden. 

Hierbij is ruwweg een indeling gemaakt naar kleinzakelijke, middenzakelijke en 

grootzakelijke afzenders op basis van een combinatie van kenmerken van het aanbod.
69
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Kenmerken Kleinzakelijk Middenzakelijk Grootzakelijk 

Overeenkomst voor 

vervoer partijenpost 

PostNL: geen 

schriftelijke 

overeenkomst, 

maar algemene 

voorwaarden  

Sandd: niet actief 

Overig: - 

PostNL en Sandd: 

zakelijke klant heeft 

schriftelijke 

overeenkomst en 

klantnummer 

 

 

PostNL en Sandd: 

schriftelijke overeenkomst 

(voor individuele partij) 

Specifieke klantrelatie 

 

Selectie 

postvervoerbedrijf door 

afzender 

PostNL: 

openbaar 

standaard aanbod, 

geen kortingen 

 

Overig: idem 

standaard aanbod 

PostNL en Sandd: 

vergelijking aanbod 

postvervoerbedrijven, 

inzet van 

standaardkortingen 

Algemeen 

accountmanagement 

PostNL en Sandd: 

aanbestedingen / 

langdurige 

onderhandelingen 

Specifiek 

accountmanagement 

Onderhandelingen over 

prijzen (maatwerk) 

Nee Soms Altijd
70

 

Onderhandelingen over 

specifieke eisen en 

kwaliteitsvoorwaarden  

Nee Nee Soms 

Minimum volume 

partijgrootte 

Veelal kleinere en 

gemengde partijen 

tussen 250 en 

5000 stuks per 

partij 

Partijen poststukken, 

naast kleinere partijen 

Meerdere grote partijen 

bulk post 

Wijze van aanleveren: 

aanleverlocatie 

PostNL: 

Postagentschap / 

Business point 

 

 

Sandd: - 

PostNL: Business point 

(XL): 

Partijen tot 25.000 stuks / 

1 tot 6 rolcontainers 

 

Sandd: sorteercentrum 

Apeldoorn 

PostNL: Business balie 

sorteercentrum: partij van 

>25.000 stuks / 6 of meer 

rolcontainers 

 

Sandd: sorteercentrum 

Apeldoorn 

Wijze van aanleveren: 

(on)gesorteerd / 

(on)gecodeerd 

Ongecodeerd / 

ongesorteerd 

Deels (on)gecodeerd / 

(on)gesorteerd 

Veelal 

gecodeerd/gesorteerd 

Tabel 1: onderscheid in aanbod partijenpost naar type afzender 

145. Het aanbod van postvervoerbedrijven verschilt in termen van de voorwaarden en tarieven 

die worden geboden voor het vervoer van partijenpost, namelijk of een zakelijke afzender 

gebruik maakt van standaard dienstverlening met standaard voorwaarden (kleinzakelijk), 
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 Over individuele partijen post wordt onderhandeld over tarieven. 
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met postvervoerbedrijven een individuele overeenkomst heeft op grond waarvan 

(standaard)kortingen worden aangeboden (middenzakelijk) of dat zakelijke afzenders met 

postvervoerbedrijven onderhandelen over alle aspecten van de voorwaarden en tarieven 

(grootzakelijk). 

146. Uit het SEO-onderzoek volgt dat er drie typen zakelijke afzenders te onderscheiden zijn 

die een verschillend belang hechten aan de belangrijke kenmerken van partijenpost, 

zoals het servicekader of overkomstduur, maar ook aan de bezorgingtijdigheid en de 

wijze van aanlevering van post.
71

 

147. SEO onderscheidt drie type afzenders van partijenpost op basis van overstapbereidheid: 

kleinzakelijke afzenders met een jaarvolume tot en met 100.000 stuks, middenzakelijke 

afzenders met een jaarvolume tussen 100.000 tot en met 2.500.000 stuks en 

grootzakelijke afzenders met een jaarvolume van meer dan 2.500.000 stuks. 

 

Figuur 6: relatieve verdeling van het volume aan partijenpost over de verschillende 

servicekaders voor verschillende type afzenders in 2016 [exacte verhouding vertrouwelijk] 

148. Uit de verstrekte gegevens van postvervoerbedrijven ten behoeve van de marktmonitor 

post voor 2016 van ACM volgt dat de verhoudingen in de afname van 24-, 48- en 72+-

                                                        
71

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, zie figuur 44, 45 en 46, p. 62 e.v. Uit deze figuren voor de drie verschillende 

type afzenders volgt dat het relatieve belang dat zij hechten aan de kenmerken servicekader, bezorgingstijdigheid, 

(on)gecodeerd/(on)gesorteerd en ophalen van post, uitgedrukt in de lengte van de staafjes in de figuren, verschillen. 
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uurs partijenpost tussen kleinzakelijke, middenzakelijke en grootzakelijke afzenders in 

grote mate verschillen. Figuur 6 geeft het relatieve aandeel van het volume aan 

partijenpost voor de verschillende servicekaders weer in 2016. 

Prijzen 

149. Uit de verstrekte gegevens van postvervoerbedrijven ten behoeve van de marktmonitor 

volgt dat de gemiddelde opbrengst voor 24-uurs partijenpost van een kleinzakelijke, 

middenzakelijke en grootzakelijke afzender in 2014 respectievelijk [vertrouwelijk:        ] 

80-90, [vertrouwelijk:       ] 60-70 en [vertrouwelijk:       ] 40-50 cent bedroeg.
72

 In 2016 

bedroegen de gemiddelde opbrengsten per stuk respectievelijk [vertrouwelijk:       ]  

90-100, [vertrouwelijk:        ] 60-70 en [vertrouwelijk:         ] 40-50 cent.
73

 

150. In het geval wordt uitgegaan van de gemiddelde opbrengst van zowel 24-, 48- als 72+-

uurs partijenpost blijkt dat er eveneens sprake is van een duidelijk verschil in de 

gemiddelde opbrengst voor klein-, midden- en grootzakelijke afzenders in 2014 (zie Tabel 

2). Zakelijke afzenders verschillen in de mate waarin zij kortingen op de bruto standaard 

tarieven ontvangen. Naarmate een groter jaarvolume aan partijenpost wordt afgenomen, 

nemen de netto prijzen
74

 voor partijenpost af. 

Type afzender 24-uurs partijenpost 48-uurs partijenpost 72+-uurs partijenpost 

Kleinzakelijk [vertrouwelijk:      ] 

0,80-0,90 

[vertrouwelijk:     ]  

0,40-0,50 

[vertrouwelijk:       ] 

0,40-0,50 

Middenzakelijk [vertrouwelijk:        ] 

0,60-0,70 

[vertrouwelijk:        ] 

0,20-0,30 

[vertrouwelijk:      ]   

0,20-0,30 

Grootzakelijk [vertrouwelijk:       ] 

0,40-0,50 

[vertrouwelijk:       ] 

0,20-0,30 

[vertrouwelijk:      ]      

0,20-0,30 

Tabel 2: gemiddelde opbrengst (in EUR) aan partijenpost uitgesplitst naar type afzender in 

2014 

151. In 2016 was het verschil in de gemiddelde opbrengst voor klein-, midden- en 

grootzakelijke afzenders nog duidelijker dan in 2014, zie Tabel 3.
75
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 Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014. 
73

 Deze cijfers zijn geactualiseerd in vergelijking met het Ontwerpbesluit 2016. 
74

 Een netto prijs van een poststuk wordt bepaald door van de (bruto) standaard tarieven voor een poststuk alle 

kortingen af te trekken. 
75

 Deze cijfers zijn geactualiseerd in vergelijking met het Ontwerpbesluit 2016. 
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Type afzender 24-uurs partijenpost 48-uurs partijenpost 72+-uurs partijenpost 

Kleinzakelijk [vertrouwelijk:       ] 

0,90 – 1,00 

[vertrouwelijk:        ] 

0,50 – 0,60 

[vertrouwelijk:        ] 

0,40-0,50 

Middenzakelijk [vertrouwelijk:       ] 

0,60-0,70 

[vertrouwelijk:         ] 

0,30 – 0,40 

[vertrouwelijk:        ] 

0,20-0,30 

Grootzakelijk [vertrouwelijk:        ] 

0,40-0,50 

[vertrouwelijk:        ] 

0,20-0,30 

[vertrouwelijk:        ] 

0,20-0,30 

Tabel 3: gemiddelde opbrengst (in EUR) aan partijenpost uitgesplitst naar type afzender in 

2016 

Overstap en overstapdrempels 

152. Uit het SEO-onderzoek blijkt dat ten aanzien van de mate waarin zakelijke afzenders 

bereid zijn over te stappen bij prijsstijgingen de preferenties van deze drie typen zakelijke 

afzenders van post verschillen. De verschillen in overstapbereidheid tussen type zakelijke 

afzenders van verschillende omvang volgen uit de uitkomsten van de vignettenanalyse.
76

 

153. Uit het SEO-onderzoek volgt ook dat grootzakelijke afzenders (in het eerste deel van het 

onderzoek gedefinieerd als afzenders met een jaarvolume van meer 1.000.000 stuks) 

veel vaker van servicekader zijn gewisseld bij hetzelfde postvervoerbedrijf in de periode 

2010-begin 2014 (55 procent van de respondenten) dan de overige zakelijke afzenders 

(met een jaarvolume van minder dan 1.000.000 stuks aan poststukken) (16 procent van 

de respondenten).
7778

 Ook ten aanzien van de overwogen overstap naar een ander 

servicekader volgt een duidelijk verschil: 74 procent van de grootzakelijke afzenders 

heeft in de periode 2010-begin 2014 overwogen om over te stappen terwijl dit voor de 

overige zakelijke afzenders maar 39 procent is.
79

 Ook is 16 procent van deze 
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 Rapport SEO Economisch Onderzoek, tabel 10, p. 48. Deze tabel laat zien dat de elasticiteiten tussen de 

verschillende type afzenders duidelijk van elkaar verschillen. Merk hierbij op dat niet de hoogte van de elasticiteiten, als 

wel de verschillen tussen de type afzenders van belang zijn. 
77

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, figuur 32, p. 32. 
78

 Aangezien het volumeaandeel van deze grootzakelijke afzenders in het totaal enorm is vertaald dit zich in een grote 

mate van verschuiving naar servicekader van volume. 
79

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, figuur 36, p. 34. 
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grootzakelijke afzenders voornemens om het komende jaar naar een ander servicekader 

over te stappen terwijl dit voor kleinzakelijke afzenders 5 procent is.
80

 

154. Ook ten aanzien van de ervaren drempels bij het overstappen bestaan relatieve 

verschillen tussen type afzenders. Van de kleinzakelijke afzenders geeft 7 procent van de 

respondenten aan problemen of obstakels bij het overstappen op een ander type 

postdienst van dezelfde aanbieder te ervaren. Voor de grootzakelijke afzenders is dit 16 

procent.
81

 

Concurrentieomstandigheden 

155. De concurrentiesituatie voor deze drie typen zakelijke afzenders verschilt in de mate 

waarin zij kunnen kiezen tussen aanbieders van partijenpost en de mate van 

kopersmacht die mogelijk kan worden uitgeoefend. Dit maakt dat deze drie typen 

zakelijke afzenders van post in de marktafbakening niet kunnen worden samengevoegd 

op basis van het argument dat de concurrentiesituatie vergelijkbaar (homogeen) is. 

156. Een belangrijke factor is de aanwezigheid van Sandd als alternatief voor PostNL: voor 

midden- en grootzakelijke afzenders is Sandd een optie voor een deel van hun 

partijenpost, voor kleinzakelijke afzenders is dit – uitzonderingen daargelaten – geen 

alternatief. 

Conclusie 

157. Op basis van het voorgaande concludeert de ACM dat er voldoende aanwijzingen zijn om 

te concluderen dat er voor het vervoer van partijenpost een nader onderscheid naar 

kleinzakelijke, middenzakelijke en grootzakelijke afzenders gemaakt dient te worden. 

2.5.5 Digitaal verzenden en rol in marktafbakening 

158. In deze paragraaf gaat de ACM in op de rol van digitaal verzenden bij de 

marktafbakening. Een relevant ijkpunt is hierbij dat bij de ACM geen marktafbakeningen 

voor het vervoer van partijenpost bekend zijn waarbij digitaal verzenden tot de postmarkt 

wordt gerekend. 
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 Rapport SEO Economisch Onderzoek, figuur 37, p. 35. Hierbij worden de respondenten geteld die het komende jaar 

vrjwel zeker tot zeer waarschijnlijk zullen overstappen. 
81

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, figuur 40, p. 38. 
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Perspectief 

159. Het digitaal verzenden van schriftelijke informatie door middel van het versturen van deze 

informatie via elektronische communicatienetwerken en applicaties kan tot op zekere 

hoogte als alternatief gezien worden voor postvervoer (in de zin van het geheel van 

handelingen dat wordt verricht teneinde poststukken af te leveren van de afzender aan 

de geadresseerde). 

160. Het belang van elektronische substitutie voor postvervoer wordt benadrukt in diverse 

rapporten en heeft er in de afgelopen jaren mede voor gezorgd dat de omvang van het 

vervoer van brievenbuspost (fors) is afgenomen. Zie Figuur 1 in hoofdstuk 1. 

161. De aanwezigheid van de invloed van elektronische communicatiemiddelen op de 

volumes aan partijenpost is geen recente ontwikkeling. In het verleden is de invloed van 

economische activiteit en de aanwezigheid van elektronische communicatiemiddelen 

empirisch onderzocht en was er al sprake van een verband tussen elektronische 

communicatiemiddelen en de omvang van het postvervoer.
82

 Ook de OESO meldde in 

1999 al dat er sprake was van postvervoerbedrijven die in hun aanbod van postvervoer 

met andere middelen van communicatie moesten concurreren om de gunst van de 

afnemer.
83

. Wel kan er worden gesteld dat de invloed van elektronische 

communicatiemiddelen in het recente verleden waarschijnlijk is toegenomen als gevolg 

van de verruimde mogelijkheden om elektronisch te communiceren. 
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 Econometrische schattingen over de invloed van economische activiteit en e-substitutie op postvolumes zijn 

beschikbaar in Boldron et al. (2010), Jarosik et al. (2012), Meschi et al. (2011) and Nikali (2008). Boldron, F., C. Cazals, 

J.P. Florens and S. Lécou (2010), 'Some dynamic models for mail demand: the French case', in M.A. Crew and P.R. 

Kleindorfer (eds), Heightening Competition in the Postal and Delivery Sector, Cheltenham, UK and Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar, p. 99-115. Jarosik, M., J. Nankervis, J. Pope, S. Soteri and L. Veruete-McKay (2012), ‘Letter traffic 

demand in the UK: some evidence and review of econometric analysis over the past decade’, in M.A. Crew and P.R. 

Kleindorfer (eds), Reforming the Postal Sector in the Face of Electronic Competition, Cheltenham, UK and 

Northampton, MA, USA: Edward Elgar, p. 194-210. Meschi, M., M. Cherry, C. Pace and M. Petrova (2011), 

‘Understanding the impact of e-substitution on letter mail volumes: a multi-country panel study’, in M.A. Crew and P.R. 

Kleindorfer (eds), Reinventing the Postal Sector in an Electronic Age. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: 

Edward Elgar, p. 47-60. Nikali, H (2008). “Substitution of letter mail for different sender-receiver segments”, in M.A. 

Crew and P.R. Kleindorfer (eds), Competition and Regulation in the Postal and Delivery Sector”, Cheltenham, UK and 

Northampton, MA, USA: Edward Elgar, p. 89-106. 
83

 OESO (1999), Promoting competition in postal services, te vinden op 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920548.pdf. 
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162. Het is een feit dat de postvolumes zijn gekrompen. Naar verwachting zullen de 

postvolumes de komende jaren nog verder krimpen. WIK (2016) gaat uit van een daling 

van ongeveer 7% per jaar tot 2020
84

 

163. Voor de analyse van de concurrentie op de postmarkt is niet relevant in welke mate de 

omvang van het volume aan postvervoer krimpt of de komende jaren zal krimpen. De 

cruciale vraag is of het digitaal verzenden een substituut is voor het vervoer van 24-uurs 

partijenpost als gevolg van een significante en duurzame prijsverhoging van deze 

diensten vanaf een competitief prijsniveau. Dit komt neer op de vraag of de vraaguitval 

aan 24-uurs partijenpost het resultaat is van prijsstijgingen of van externe factoren die er 

voor zorgen dragen dat een autonome migratie naar elektronische wijzen van het 

verzenden van informatie, los van prijsstijgingen plaatsvindt. Deze vraag dient uiteindelijk 

beantwoord te worden in het kader van de vraag of er sprake is van AMM van een 

postvervoerbedrijf. 

164. Brennan en Crew
85

 wijzen er in het kader van de marktafbakening voor postvervoer in dit 

verband op dat het toenemend belang van elektronische communicatiemiddelen op zich 

zelf geen basis vormt voor het vrijlaten van een markt en het dereguleren van bestaande 

verplichtingen. Brennan en Crew laten vanuit theoretische oogpunt zien dat ondanks een 

vraaguitval door elektronische communicatiemiddelen dit niet betekent dat deze 

producten tot dezelfde relevante markten behoren als postvervoer en er geen sprake 

meer is van AMM. Er kan nog steeds sprake zijn van een machtspositie, maar dan op 

een beperktere schaal vanwege de krimp van de markt. 

165. Een andere invalshoek is het ingaan op de vraag wat een krimpend volume aan 

partijenpost betekent voor de marktafbakening als er sprake is van productmigratie.
86

 

Gesteld zou kunnen worden dat productmigratie, per definitie, een substitutiemogelijkheid 

inhoudt. Productmigratie kan gemodelleerd worden als een inschuivende vraagcurve. 

Naarmate de vraagcurve ver genoeg inschuift is een significante en duurzame 

prijsverhoging vanaf het competitieve niveau niet langer winstgevend. De relevante 

beoordelingsvraag is echter of de vraagcurve inderdaad zo ver is ingeschoven vanwege 

productmigratie. Hierbij moet bovendien rekening worden gehouden met de mogelijkheid 
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 WIK Consult, Future scenario developments in the Dutch postal market, 21 december 2016, p. 32. 
85

 Brennan, T. & Crew, M. 2014. “Gross substitutes vs. marginal substitutes: Implications for market definition in the 

postal sector.” In Crew, M. & Brennan, T. (eds.) The Role of Postal Service in a Digital Age. Edward Elgar, Cheltenham, 

1–15. 
86

 Zie het artikel van Oxera (2005), Product migration: a problem for market definition?, te vinden op 

http://www.oxera.com/Oxera/media/Oxera/downloads/Agenda/Product-migration.pdf?ext=.pdf. 
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dat afnemers die nog niet gemigreerd zijn een inelastische vraag hebben, bijvoorbeeld 

omdat hun poststroom zich niet leent voor digitale alternatieven. Het bestaan van een 

dergelijke groep afnemers kan impliceren dat een significante en duurzame 

prijsverhoging vanaf het competitieve niveau winstgevend is. 

166. Een ander perspectief betreft de aannemelijkheid van een zekere mate van 

complementariteit tussen 24-uurs postvervoer en het digitaal verzenden van informatie. 

Zo gaf VGP eerder aan dat organisaties niet voor een keuze staan tussen het versturen 

met de reguliere post of elektronische post, maar dat de stromen complementair aan 

elkaar zijn.
87

 Ook nu zijn er voorbeelden dat voor groepen afzenders elektronische 

communicatie leidt tot een vergroting van de waarde van het gebruik van 24-uurs 

partijenpost doordat elektronische berichtenverkeer leidt tot een opvolgactie waarbij post 

wordt verzonden. 

Beoordeling 

167. De ACM acht het aannemelijk dat er voor de overstap naar digitaal verzenden sprake is 

van een autonome migratie als gevolg van de trend van digitalisering die onafhankelijk is 

van prijsstijgingen voor 24-uurs partijenpost. Naar het oordeel van de ACM is een 

prijsstijging van 10 procent te klein om de keuze voor post of de meer vergaande keuze 

om digitaal te gaan verzenden in grote mate te beïnvloeden. De invloed van prijsstijging 

voor postvervoer is hierbij niet een doorslaggevende factor voor de keuze om uiteindelijk 

over te gaan op digitale verzending.
88

 

168. Een tweede constatering is het feit dat er grote niet-prijs gerelateerde verschillen tussen 

het digitaal verzenden en 24-uurs partijenpost bestaan die er voor zorgen dat een 

prijsstijging van 24-uurs partijenpost geen tot vrijwel geen invloed heeft op de afname 

hiervan. Het digitaal verzenden van schriftelijke informatie door middel van het versturen 

van deze informatie via elektronische communicatienetwerken en applicaties betreft een 

wezenlijk andere dienst dan het vervoer van 24-uurs partijenpost. 
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 OPTA (2011), Concurrentie op de postmarkt, analyse en advies, p. 24. 
88

 De eerder verwijzing in het Ontwerpbesluit 2016 op deze plek naar een passage uit de studie van Copenhagen 

Economics (2012), Pricing behaviour of postal operators, p. 137 en 138, voor de Europese Commissie is naar 

aanleiding van de zienswijze van PostNL hier verwijderd. Dat er sprake is van digitalisering als een mega-trend en de 

volumes dalen onafhankelijk van prijsstijgingen volgt ook uit WIK (2016), Future Scenario Developments in the Dutch 

Postal Market, p. 31: 
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169. Tabel 4 biedt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van 24-uurs partijenpost in 

vergelijking met digitaal verzenden. Hieruit blijkt dat er – los van het feit dat er sprake is 

van een wezenlijk andere dienst en hun inherente verschillen – voor de belangrijkste 

karakteristieken van deze diensten ook grote verschillen bestaan die van belang zijn voor 

de keuze voor het verzenden van informatie. 

Karakteristiek 24-uurs partijenpost Digitale verzending 

Frequentie van de 

dienst 

1x per dag 5 dagen in de 

week 

Continu 

Snelheid Laag (volgende dag) Hoog (direct) 

Betrouwbaarheid Betrouwbaar Redelijk betrouwbaar (afhankelijk van vorm) 

Integriteit / 

vertrouwelijkheid 

Hoog (briefgeheim) Van hoog tot tamelijk laag (afhankelijk van vorm) 

Dekking 

geadresseerde 

Landelijk dekkend: iedere 

geadresseerde 

Vrijwel landelijk dekkend: gebruikers van 

elektronische media 

Toegankelijkheid Voor alle zakelijke 

afzenders beschikbaar  

Afhankelijk van de wijze van digitaal verzenden en 

beschikbaarheid middelen bij afzender en 

geadresseerde 

Tabel 4: vergelijking karakteristieken tussen 24-uurs partijenpost en digitaal verzenden. Bron: 

ACM gebaseerd op Magli et al.
89

 

170. Ten derde is de verwachting dat in het geval digitaal verzenden een substituut zou zijn 

voor 24-uurs partijenpost dit prijsdruk oplevert. Uit het overzicht van de ontwikkeling van 

de gemiddelde opbrengst van partijenpost blijkt echter dat de prijzen voor 24-uurs 

zakelijke post zijn gestegen (zie Figuur 3). 

171. Ten slotte is in het SEO-onderzoek gevraagd naar de gevolgen van een stijging van de 

prijzen van 24-uurs partijenpost op de vraaguitval naar digitaal verzenden (en het 

stoppen met verzenden). Respondenten in het onderzoek, zakelijke afzenders van 

partijenpost, kregen een directe vraag hoe waarschijnlijk zij zouden overstappen bij een 
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 Maegli et al., Postal Markets and Electronic Substitution: What is the Impact of Intermodal Competition on Regulatory 

Practices and Institutions. Competition and regulation in network industries, vol. 11, nr. 4, p. 382-397. 
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prijsstijging uitgaande van hun huidige prijzen. Uit het onderzoek volgt dat 9 tot 13 

procent van het volume zal wegvallen als gevolg van de stijging van de huidige prijzen 

van 24-uurs partijenpost met 10 procent.
90

 De ACM acht deze vraaguitval dermate laag in 

het licht van het voorgaande dat het onvoldoende ondersteuning vormt voor een verdere 

verruiming van de relevante productmarkt. Vanwege het reële risico op een cellophane 

fallacy geldt bovendien dat deze 9 tot 13 procent een overschatting is. 

172. Uit het bovenstaande volgt dat het digitaal verzenden geen vraagsubstituut is voor 24-

uurs partijenpost. Aanvullend hierop zou een critical loss analyse dit ook kunnen 

aantonen. De critical loss analyse is, gegeven het reële risico op de cellophane fallacy, 

echter onvoldoende robuust om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken. Er dient 

naar het oordeel van de ACM overtuigend bewijs te zijn om digitaal verzenden als 

vraagsubstituut te kwalificeren. Dat overtuigende bewijs ontbreekt. 

Conclusie 

173. De ACM komt tot de conclusie dat het digitaal verzenden geen vraagsubstituut is voor 

24-uurs partijenpost. De ACM neemt een verschuiving waar van 24-uurs partijenpost 

naar digitale verzending waar. De ACM acht de migratie naar digitaal verzenden als 

gevolg van de trend van digitalisering echter een autonoom proces die het resultaat is 

van nieuwe en verbeterde mogelijkheden voor elektronische communicatie. Er is daarbij 

sprake is van een gebonden groep van zakelijke afzenders van 24-uurs partijenpost die 

bij prijsstijgingen van 24-uurs partijenpost niet zal overstappen op digitaal verzenden. 

Juist deze groep van zakelijke afzenders die momenteel in de markt zit is het waard om 

gemonopoliseerd te worden behoeft bescherming tegen hoge prijzen.
91

 Relevant is hierbij 

ten slotte ook dat er geen precedent bestaat in eerdere marktafbakeningen. 

2.5.6 Conclusie productmarktafbakening 

174. De ACM komt op basis van het voorgaande tot de volgende relevante productmarkten: 

 kleinzakelijke 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost (post van zakelijke afzenders met 

een totaal jaarlijks postvolume tot en met 100.000 stuks); 
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 Rapport SEO Economisch Onderzoek, p. 52 en 53, meer specifiek tabel 15. 
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 Zie in dit licht de uitspraak van Herna Verhagen van PostNL: “We zullen de te verwachten volumedaling zo goed als 

mogelijk opvangen door extra kostenbesparingen en tariefverhogingen boven inflatie.”. PostNL, Strategy update 2015, 3 

november 2015. 
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 middenzakelijke 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost (post van zakelijke afzenders 

met een totaal jaarlijks postvolume van tussen 100.000 en 2,5 miljoen stuks); 

 grootzakelijke 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost (post van zakelijke afzenders met 

een totaal jaarlijks postvolume van meer dan 2,5 miljoen stuks). 

2.6 Afbakening geografische markten 

175. Deze paragraaf bevat de geografische afbakening van de drie eerder afgebakende 

relevante productmarkten. 

176. Voor de geografische marktafbakening is relevant dat de postvervoerbedrijven hun 

prijzen niet geografisch differentiëren. Postvervoerbedrijven die landelijk post bezorgen, 

PostNL en Sandd, hanteren ook landelijk uniforme tarieven. Dat is een sterke indicatie 

van concurrentieomstandigheden die binnen Nederland niet sterk verschillen. 

177. Weliswaar is dit de situatie in aanwezigheid van artikel 9 van de Postwet, maar de ACM 

verwacht niet dat die situatie zonder deze regulering wezenlijk anders zal zijn. Voor 

landelijk opererende postvervoerbedrijven zijn geografisch gedifferentieerde tarieven niet 

aantrekkelijk door de aanzienlijke extra administratieve rompslomp die gepaard zou gaan 

met tarieven voor postvervoer die afhankelijk zijn van het bestemmingsadres. Voor de 

kleinzakelijke markt, waarop vooral regionale postvervoerbedrijven aanwezig zijn, geldt 

dat het marktaandeel van die postvervoerbedrijven te klein is (gezamenlijk hebben zij een 

marktaandeel van [vertrouwelijk:    ] 10-20 procent) in 2016 om voor landelijk 

opererende postvervoerbedrijven de extra kosten van geografische prijsdifferentiatie te 

rechtvaardigen. 

178. Gelet op het voorgaande concludeert ACM dat op alle drie de productmarkten sprake is 

van een nationale markt. 

2.7 Conclusie 

179. Concluderend bepaalt ACM dat vanuit het startpunt van 24-uurs partijenpost de relevante 

markten bestaan uit de: 

 nationale markt voor het vervoer van kleinzakelijke 24-, 48- en 72+-uurs 

partijenpost (hierna: de kleinzakelijke postmarkt); 

 nationale markt voor het vervoer van middenzakelijke 24-, 48- en 72+-uurs 

partijenpost (hierna: de middenzakelijke postmarkt). 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
6
2
/4

3
2

 

 nationale markt voor het vervoer van grootzakelijke 24-, 48- en 72+-uurs 

partijenpost (hierna: de grootzakelijke postmarkt). 

180. De voorgaande conclusie is tevens weergegeven in Tabel 5. 

Relevante markt Afgekorte naam Volume aan nationale brievenbuspost 

van een afzender per jaar 

Kleinzakelijke 24-, 48- en 72+-

uurs partijenpost 

Kleinzakelijke 

postmarkt 

≤ 0,1 mln 

Middenzakelijke 24-, 48- en 72+-

uurs partijenpost 

Middenzakelijke 

postmarkt 

> 0,1 - < 2,5 mln 

Grootzakelijke 24-, 48- en 72+-

uurs partijenpost 

Grootzakelijke 

postmarkt 

> 2,5 mln 

Tabel 5. de afgebakende relevante markten 
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3 Dominantieanalyse 

3.1 Inleiding 

181. In dit hoofdstuk voert de ACM de dominantieanalyse uit voor de in het voorgaande 

hoofdstuk afgebakende relevante markten. In deze analyse bepaalt de ACM of er op de 

afgebakende relevante markten een onderneming actief is die beschikt over AMM. 

182. In paragraaf 3.2 beschrijft de ACM hoe zij de dominantieanalyse uitvoert. In paragraaf 3.3 

beschrijft ACM kort het aanbod van postvervoerbedrijven. In paragrafen 3.4 tot en met 

3.6 onderzoekt de ACM vervolgens of er op de in hoofdstuk 2 afgebakende 

kleinzakelijke, middenzakelijke en grootzakelijke postmarkten een onderneming beschikt 

over AMM. 

3.2 Analysekader dominantieanalyse 

183. Op grond van artikel 13b van de Postwet kan de ACM verplichtingen opleggen indien zij 

vaststelt dat er op de afgebakende relevante markten een onderneming actief is die 

beschikt over AMM. Een onderneming met AMM kan zich in belangrijke mate 

onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en uiteindelijk consumenten gedragen. 

184. Het bestaan van AMM kan worden aangetoond aan de hand van een aantal criteria. De 

ACM hanteert als uitgangspunt voor de beoordeling van de vraag of sprake is van AMM 

de criteria zoals deze worden genoemd in de richtsnoeren marktanalyse (zie 

randnummer 87). In paragraaf 3.1 van de richtsnoeren marktanalyse worden diverse 

criteria genoemd die van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van AMM. 

185. De hoogte van het marktaandeel vormt een belangrijke indicatie van markmacht.
92

 

186. Andere criteria die een indicatie geven van de mogelijkheid van een onderneming om 

zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en eindgebruikers 

te gedragen zijn:
93

 

 de totale omvang van de onderneming; 

 de technologische voorsprong of superioriteit; 

 gemakkelijke of bevoorrechte toegang tot kapitaalmarkten/financiële middelen; 
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 Richtsnoeren marktanalyse, randnummer 75. 
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 Richtsnoeren marktanalyse, randnummer 78. 
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 schaalvoordelen; 

 breedtevoordelen; 

 verticale integratie; 

 product-/dienstendiversificatie; 

 de controle over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur; en 

 een sterk ontwikkeld distributie- en verkoopnetwerk. 

187. Daarnaast is de vaststelling of er sprake is van AMM ook afhankelijk van een beoordeling 

van de vraag hoe gemakkelijk potentiële concurrenten de markt kunnen betreden. De 

criteria die hierbij van belang zijn, betreffen de aanwezigheid van toetredingsdrempels en 

de overstapkosten en -drempels voor afnemers. Een beoordeling van de vraag of er al 

dan niet sprake is van kopersmacht die een tegenwicht kan vormen tegen de positie van 

een aanbieder is ook van belang. 

188. De genoemde criteria kunnen niet worden beschouwd als een eenvoudige checklist om 

te beoordelen of er sprake is van AMM of van daadwerkelijke concurrentie. Een 

marktanalyse omvat een analyse van de economische kenmerken van een relevante 

markt. Het bestaan van AMM kan alleen worden geconstateerd door onderzoek aan de 

hand van meerdere van de genoemde criteria. Om deze reden acht de ACM het niet 

passend om aan de verschillende criteria vooraf een bepaald gewicht toe te kennen. De 

ACM beoordeelt in de context van een specifieke marktsituatie welke factoren van belang 

zijn in de beoordeling van de dominantie op die specifieke markt. 

189. De ACM heeft criteria geïdentificeerd welke een goed inzicht geven in de 

concurrentieverhoudingen op de relevante markten. De criteria die door de ACM niet in 

haar beoordeling zijn betrokken, zijn naar het oordeel van de ACM niet beslissend voor 

de conclusies over AMM. 

190. De ACM onderzoekt achtereenvolgens voor de drie afgebakende relevante markten: 

 marktaandelen; 

 actuele concurrentie (schaalvoordelen, breedtevoordelen en controle over niet 

gemakkelijk te repliceren infrastructuur); 

 (ontbreken van) kopersmacht; en 
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 (ontbreken van) potentiële concurrentie. 

Marktaandelen 

191. Het marktaandeel wordt vaak gebruikt als indicatie van markmacht. In de 

beschikkingspraktijk van de Europese Commissie is er doorgaans pas sprake van een 

gevaar voor een individuele machtspositie als een onderneming een marktaandeel van 

meer dan 40 procent heeft. Bij een kleiner marktaandeel kan ook een vermoeden 

bestaan van AMM, aangezien een machtspositie ook mogelijk is zonder dat de betrokken 

onderneming een groot marktaandeel heeft. Volgens de jurisprudentie van het Hof van 

Justitie van de Europese Gemeenschappen vormt een zeer groot marktaandeel – meer 

dan 50 procent – op zichzelf al het bewijs van een machtspositie, uitzonderlijke 

omstandigheden daargelaten. Een onderneming met een groot marktaandeel mag 

worden geacht over AMM te beschikken wanneer haar marktaandeel over langere tijd 

stabiel is gebleven. Het feit dat een onderneming met een groot marktaandeel op een 

bepaalde markt geleidelijk marktaandeel verliest, kan erop wijzen dat de markt 

concurrerender wordt, maar hoeft niet uit te sluiten dat AMM wordt vastgesteld.
94

 

Schaalvoordelen 

192. Van schaalvoordelen is sprake wanneer door een hogere productie de gemiddelde 

kosten per eenheid van een product afnemen. Schaalvoordelen doen zich sterker voor bij 

een productieproces met hoge vaste kosten en lage variabele en/of marginale kosten. 

Schaalvoordelen kunnen zowel een toetredingsdrempel als een kostenvoordeel ten 

opzichte van bestaande concurrenten vormen. 

Breedtevoordelen 

193. Breedtevoordelen doen zich voor wanneer de gemiddelde kosten voor één product lager 

zijn als gevolg van het feit dat het door dezelfde onderneming samen met een ander 

product wordt geproduceerd. In het geval van postvervoernetwerken doen 

breedtevoordelen zich vaak voor, omdat de capaciteit van het postvervoernetwerk door 

meerdere producten kan worden gedeeld. Net als schaalvoordelen kunnen ook 

breedtevoordelen een toetredingsbarrière vormen en een aanbieder een voordeel 

verschaffen ten opzichte van zijn concurrenten. 
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Controle over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur 

194. Een niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur is een omvangrijk netwerk waarvan de 

aanleg door een concurrent aanzienlijke investeringen en tijd vraagt. De noodzaak om als 

aanbieder op de relevante markt over dergelijke infrastructuur te beschikken kan een 

belangrijke toetredingsdrempel vormen. Voor de beoordeling van marktmacht beoordeelt 

de ACM of een bepaalde, niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur de eigenaar in 

staat stelt om zich onafhankelijk te gedragen. 

195. Bij het criterium repliceerbaarheid beoordeelt de ACM of het relevante netwerk en de 

bijbehorende faciliteiten economisch rendabel kunnen worden gerepliceerd door een 

netwerk en bijbehorende faciliteiten met een vergelijkbare functionaliteit. Daarbij is het 

niet noodzakelijk dat de volledige netwerkdekking van de infrastructuur wordt (of kan 

worden) gerepliceerd. Een aanbieder met een grote netwerkdekking is in het voordeel ten 

opzichte van een aanbieder met een kleinere netwerkdekking, zeker als de klantvraag 

niet lokaal is geconcentreerd maar meerdere – geografisch gespreide – locaties omvat. 

Bij de beoordeling van dit criterium is daarom van belang dat de replicatie van de 

netwerkdekking zodanig omvangrijk is, dat daarmee voldoende concurrentiedruk wordt 

uitgeoefend op de relevante markt. 

Kopersmacht 

196. De aanwezigheid van afnemers met een sterke onderhandelingspositie kan van invloed 

zijn op de mate waarin een onderneming zich onafhankelijk van zijn afnemers kan 

gedragen. Het criterium kopersmacht kan een doorslaggevende factor vormen bij de 

beoordeling of er sprake is van AMM. Kopersmacht beperkt de marktmacht van de 

aanbieder en kan er, afhankelijk van de situatie, toe leiden dat er geen sprake is van 

AMM.
95

 

197. Kopersmacht wordt in het algemeen bepaald door de omvang van de vraag en afname 

van de grootste vragers te vergelijken met de totale afzet van de onderneming. Als een 

klein aantal afnemers een groot deel van de totale vraag voor zijn rekening neemt, kan 

sprake zijn van kopersmacht. Grote klanten zijn in bepaalde gevallen in staat om bij hun 

leveranciers betere voorwaarden te bedingen dan kleinere klanten. Van belang is of de 

vragers een alternatief hebben en of de overstap naar een concurrerend 

postvervoerbedrijf een geloofwaardige dreiging is. 
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 Zie in dit verband bijvoorbeeld ECLI:NL:CBb:2006:AY7997. 
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Potentiële concurrentie 

198. Potentiële concurrentie kan AMM beperken. Als er echter aanzienlijke 

toetredingsdrempels zijn, is het mogelijk dat de dreiging van potentiële concurrenten 

zwak of in het geheel niet aanwezig is. De invloed van toetredingsdrempels is naar alle 

waarschijnlijkheid groter wanneer de markt niet of langzaam groeit en in eerste instantie 

wordt gedomineerd door één grote aanbieder. Toetreders kunnen dan alleen groeien 

door klanten van de dominante onderneming aan te trekken. Toetredingsdrempels 

kunnen lager zijn in markten waarin voortgaande technologische veranderingen en 

vernieuwing een rol spelen. 

199. Toetredingsdrempels zijn in te delen in strategische en absolute toetredingsdrempels. 

Schaalvoordelen,
96

 breedtevoordelen
97

 en overstapkosten
98

 zijn voorbeelden van 

absolute toetredingsdrempels. Hoge investeringen kunnen een belangrijke absolute 

toetredingsdrempel zijn vooral wanneer sprake is van verzonken kosten. Verzonken 

kosten zijn kosten die nodig zijn om toe te treden tot de markt, maar die bij het verlaten 

daarvan niet kunnen worden teruggekregen. Het gaat daarbij om investeringen in activa 

die bij uittreding niet kunnen worden verkocht. Verzonken kosten leiden tot een hoger 

risico van toetreding omdat bij een mislukte toetreding deze kosten niet kunnen worden 

vermeden. Bij een hoger risico zal toetreding minder snel plaatsvinden. Strategische 

drempels ontstaan als gevolg van het strategische gedrag van bestaande marktpartijen, 

bijvoorbeeld in de vorm van prijsgedrag (dumpprijzen, wurgprijzen, kruissubsidies en 

prijsdiscriminatie) of niet met prijzen verband houdend gedrag (zoals toegenomen 

investeringen, promotie en distributie). 

3.3 Beschrijving van het aanbod van postvervoerbedrijven 

200. In Nederland zijn de landelijke postvervoerbedrijven PostNL en Sandd en meerdere 

kleinere, regionale postvervoerbedrijven actief. 

201. PostNL biedt postvervoerdiensten met een verschillend servicekader aan (24-uurs, 48-

uurs en 72+-uurs partijenpost) in heel Nederland aan op basis van hun eigen landelijk 

postvervoernetwerk met 5-daagse bezorging. Zakelijke klanten kunnen hun post 

ongesorteerd aanleveren bij verschillende aanleverlocaties van PostNL in geheel 

Nederland, zoals Business points (retail locaties) en Business balies (sorteercentra 

brieven). Vervolgens wordt via het eigen postvervoernetwerk van PostNL de post 

                                                        
96

 Schaalvoordelen maken het moeilijker om op een beperkte schaal rendabel in de markt te opereren. 
97

 Breedtevoordelen maken het moeilijker om met een beperkte breedte rendabel te opereren. 
98

 Bij overstapkosten is het voor de toetreder moeilijker om marktaandeel te verwerven. 
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gesorteerd, getransporteerd, gedistribueerd en bezorgd in heel Nederland. PostNL biedt 

het volledige palet aan mogelijke postvervoerdiensten aan. Voor binnenlandse zakelijke 

brievenbuspost is de omzet van PostNL sinds 2010 gedaald van [vertrouwelijk:         ] 

1200 – 1300 miljoen EUR in 2010 naar [vertrouwelijk:          ] 900–1.000 miljoen EUR in 

2014 en naar [vertrouwelijk:   ] 700–800 miljoen EUR in 2016.
99

 

202. Sandd biedt het vervoer van 72+-uurs partijenpost aan en geen 24- en 48-uurs 

partienpost; hij bezorgt twee dagen in de week, op dinsdag en op vrijdag.
100

 Sandd heeft 

één centraal collectiepunt in Apeldoorn waar zakelijke klanten hun post gecodeerd en 

gesorteerd aanleveren. Sandd bezorgt vervolgens de post in geheel Nederland. Sandd 

maakt hierbij gebruik van een aantal regionale postvervoerbedrijven. In de voorgaande 

jaren is de omzet van Sandd toegenomen van 125 miljoen EUR in 2012 naar 

[vertrouwelijk:         ] 100-200 miljoen EUR in 2016. 

203. Regionale postvervoerbedrijven bieden over het algemeen hoofdzakelijk het vervoer van 

24-uurs partijenpost aan.
101

 Daarnaast bieden zij ook in meer of mindere mate 48- en 

72+-uurs partijenpost aan. Het zijn – in vergelijking met de landelijke aanbieders – relatief 

kleine bedrijven (zoals sociale werkbedrijven, stads- en steekpostvervoerbedrijven) die in 

een eigen regionaal bezorggebied zakelijke post collecteren, (handmatig) sorteren en 

bezorgen voor kleinzakelijke en middenzakelijke afzenders. Daarnaast zijn er enkele 

postvervoerbedrijven die landelijk opereren in het verwerven van klanten maar op 

regionaal niveau actief zijn in bezorging. Er zijn daarnaast nog ongeveer 15 regionale 

postvervoerbedrijven die vrijwel uitsluitend actief zijn als bezorger voor Sandd en twee 

keer in de week in hun regio post van Sandd bezorgen. 

204. Medio 2017 zijn er ongeveer 90 postvervoerbedrijven actief in het vervoer van 

brievenbuspost.
102

 Het aantal regionale postvervoerbedrijven is in de afgelopen jaren 

ongeveer gelijk gebleven.
103

 Hierbij dient opgemerkt wordt dat het merendeel van deze 

                                                        
99

 ACM, marktmonitor post, achterliggende data. 
100

 [Vertrouwelijk: 

                                                                                                                                                                                          ] 
101

 Antwoorden van postvervoerbedrijven op de vragenlijst van 3 april 2014. Antwoord op vraag 7, en Monitor van de 

Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014. 
102

 ACM registratiegegevens postvervoerbedrijven. 
103

 Het aantal bij de ACM geregistreerde postvervoerbedrijven is in de periode sinds de volledige liberalisering 

toegenomen van 112 (begin 2010) naar 121 (eind 2014). Momenteel bedraagt het aantal postvervoerbedrijven 120 

(eind april 2016). OPTA (2010), De Nederlandse postmarkt 2008-2009, p. 8 en Monitor van de Postmarkt, de stand van 

zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014. 
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postvoerbedrijven van zeer kleine omvang is. Het aantal postvervoerbedrijven dat een 

omzet van meer dan €1 miljoen over 2016 bij ACM heeft gerapporteerd bedraagt 33. Van 

deze postvervoerbedrijven beperkt het aantal met een omzet van meer dan 5 miljoen 

EUR naast PostNL en Sandd zich tot de postvervoerbedrijven Van Straaten Post, 

Intrapost en Skynet. Ook de leden van de Coöperatieve Zakelijke Post Nederland, 

handelend onder de naam Businesspost, behalen gezamenlijk deze omzet. 

205. Regionale postvervoerbedrijven richten zich over het algemeen op zakelijke klanten met 

relatief veel regionale post, bijvoorbeeld woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, 

scholen en (regionale) midden- en kleinbedrijven. Grootzakelijke afzenders maken 

momenteel vrijwel niet gebruik van de diensten van regionale postvervoerbedrijven. 

Diverse regionale postvervoerbedrijven hebben de ambitie om binnen hun huidige 

bezorggebied te groeien en een aantal postvervoerbedrijven breidt hun bezorggebied 

momenteel uit. Een aantal regionale postvervoerbedrijven groeit en is steeds meer op 

landelijke schaal actief met het werven van klanten en het collecteren van post in grote 

delen van Nederland. 

206. De meeste van de regionale postvervoerbedrijven geven aan dat hun kracht zit in het 

‘ontzorgen’ van de zakelijke klant. Ze geven over het algemeen aan dat zakelijke 

afzenders van post hun persoonlijke aanpak waarderen en dat er korte lijnen zijn tussen 

de zakelijke afzenders en het postvervoerbedrijf, bijvoorbeeld als er iets mis gaat. Zij 

stellen dat zakelijke afzenders een voorkeur hebben om alle post bij hetzelfde 

postvervoerbedrijf aan te bieden om daarmee zo de eigen organisatie te ontlasten.
104

 

207. De gezamenlijke omzet in 2014 van de postvervoerbedrijven (m.u.v. PostNL en Sandd) 

met een omzet van meer dan 1 miljoen EUR uit brievenbuspost was 46 miljoen EUR.
105

 

De gezamenlijke omzet van de postvervoerbedrijven met een omzet van minder dan 1 

miljoen bedroeg 23 miljoen EUR.
106

 De omzet van de postvervoerbedrijven is in 2014 in 

vergelijking met 2013 toegenomen als gevolg van de groei van [vertrouwelijk:  

                                                                                      ]. 

208. De gezamenlijke omzet van de postvervoerbedrijven (m.u.v. PostNL en Sandd) met een 

omzet van meer dan 1 miljoen EUR uit brievenbuspost is in 2016 toegenomen tot 93 

                                                        
104

 Antwoorden op vraag 24 van de vragenlijst van de ACM aan regionale postvervoerbedrijven verstuurd op 3 april 

2014. 
105

 Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014. 
106

 Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014. In deze omzet zit nog voor een 

beperkt deel omzet aan pakketvervoer. Deze omzet is dus een overschatting van de daadwerkelijke omzet. 
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miljoen EUR.
107

 De gezamenlijke omzet van de postvervoerbedrijven met een omzet van 

minder dan 1 miljoen steeg naar 27 miljoen EUR.
108

 De omzet van de 

postvervoerbedrijven is in 2016 in vergelijking met 2014 toegenomen als gevolg van de 

groei van [vertrouwelijk:                                                                                      ].  

209. Postvervoerbedrijven vervoeren het grootste deel van de post van hun klanten zelf. De 

rest van hun post wordt na aanlevering bij PostNL of andere regionale 

postvervoerbedrijven verder landelijk bezorgd. Regionale postvervoerbedrijven 

bezorgden in 2014 [vertrouwelijk:          ] 50-60 procent van de aangeleverde post zelf, 

[vertrouwelijk:          ] 20-30 procent wordt uitbesteed aan PostNL voor bezorging en het 

resterende deel [vertrouwelijk:          ]  10-20 procent wordt bezorgd door andere 

postvervoerbedrijven.
109

 In 2016 lag het percentage zelfbezorgde post hoger op 

[vertrouwelijk:         ] 60-70 procent. Het percentage aan PostNL uitbestede post daalde 

naar [vertrouwelijk:      ] 20-30 procent en de resterende deel, bezorgd door andere 

postvervoerbedrijven, steeg naar [vertrouwelijk:      ] 10-20 procent.
110

 Regionale 

postvervoerbedrijven bezorgden in 2016 [vertrouwelijk:      ] 30-40 procent van de 24-

uurs post van hun klanten zelf, [vertrouwelijk:     ] 40-50 procent werd voor verder 

vervoer bij PostNL aangeboden en [vertrouwelijk:       ] 10-20procent aan andere 

regionale postvervoerbedrijven.
111

 

3.4 Dominantieanalyse kleinzakelijke postmarkt 

3.4.1 Marktaandelen 

210. De kleinzakelijke postmarkt had een marktomzet van [vertrouwelijk:      ] 300-400 

miljoen EUR in 2014.
112

 In de kleinzakelijke postmarkt bedroeg het marktaandeel van 

PostNL [vertrouwelijk:      ] 80-90 procent. Regionale postvervoerbedrijven hadden een 

gezamenlijk marktaandeel van [vertrouwelijk:   ] 5-10 procent.
113

 Sandd heeft een 

marktaandeel van [vertrouwelijk:  ] 0-5 procent. 

                                                        
107

 ACM, marktmonitor post, achterliggende data. 
108

 ACM, marktmonitor post, achterliggende data. 
109

 Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014. 
110

 ACM, marktmonitor post, achterliggende data. 
111

 ACM, marktmonitor post, achterliggende data. 
112

 Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014, achterliggende data 
113

 Het marktaandeel van regionale postvervoerbedrijven is gebaseerd op omzet uit de ACM registratiegegevens 

postvervoerbedrijven. Deze omzetgegevens omvatten ook pakketdiensten, waardoor het marktaandeel van regionale 

postvervoerbedrijven op de kleinzakelijke postmarkt mogelijk overschat is.  
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211. In 2016 had de kleinzakelijke postmarkt een marktomzet van [vertrouwelijk:    ] 300-400 

miljoen EUR. In de kleinzakelijke postmarkt bedraagt het marktaandeel van PostNL 

[vertrouwelijk:   ] 80-90procent. Regionale postvervoerbedrijven hebben een 

gezamenlijk marktaandeel van [vertrouwelijk:   ] 10-20 procent. Sandd heeft een 

marktaandeel van [vertrouwelijk:  ] 0-5 procent.
114

 

212. Vanwege het aandeel van PostNL in de uiteindelijke afhandeling van poststukken is het 

waarschijnlijk dat het marktaandeel van regionale postvervoerbedrijven bij afwezigheid 

van artikel 9 van de Postwet lager zou zijn. Het is niet te verwachten dat PostNL bij 

afwezigheid van artikel 9 van de Postwet tegen dezelfde voorwaarden toegang zal 

bieden als dat hij nu doet. Zonder artikel 9 van de Postwet zal het gezamenlijke 

marktaandeel van regionale postvervoerbedrijven volgens de ACM naar schatting tussen 

de 0-10 procent liggen. In de komende jaren verwacht de ACM een marktaandeel van 

boven de 90 procent voor PostNL bij afwezigheid van artikel 9 van de Postwet. 

Conclusie 

213. Het marktaandeel van PostNL op de kleinzakelijke postmarkt bedroeg in 2016 

[vertrouwelijk:    ] 80-90 procent. De ACM verwacht dat het marktaandeel van PostNL 

bij afwezigheid van artikel 9 van de Postwet tussen de 90 - 95 procent zou liggen. De 

ACM concludeert dat het grote marktaandeel van PostNL een zeer sterke indicatie is van 

AMM van PostNL op de kleinzakelijke postmarkt. 

3.4.2 Actuele concurrentie 

Schaalvoordelen 

214. Schaalvoordelen kunnen kwantitatief worden weergegeven door de bruto marge. Indien 

de prijzen zich op kostprijsniveau bevinden is de bruto marge het percentage van de 

kostprijs dat bestaat uit vaste kosten. In de marktafbakening concludeert de ACM dat de 

bruto marge 48 procent is (zie Bijlage 1). Bij een dergelijke bruto marge is sprake van 

schaalvoordelen. Deze schaalvoordelen geven een groot postvervoerbedrijf als PostNL 

een significant kostenvoordeel ten opzichte van kleinere postvervoerbedrijven. 

215. NERA (2004) vindt in de EU-lidstaten geen geografische schaalvoordelen.
115

 Die 

uitkomst is consistent met de visie van postvervoerbedrijven. PostNL geeft aan dat een 

grotere geografische schaal voor- en nadelen met zich kan brengen en dat de balans 

                                                        
114

 ACM, marktmonitor post, achterliggende data. 
115

 NERA (2004), Economics of postal services, p. 125. 
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tussen voor- en nadelen afhankelijk is van bijvoorbeeld de omvang van de postvolumes, 

het soort post en de bezorgfrequentie.
116

 Sandd geeft aan dat geografische 

schaalvoordelen beperkt zijn.
117

 Dit betekent dat PostNL geen kostenvoordeel heeft 

omdat zij op een grotere geografische schaal actief is dan regionale 

postvervoerbedrijven. 

216. De ACM concludeert op grond van het voorgaande dat er sprake is van schaalvoordelen 

op de kleinzakelijke postmarkt. Deze versterken de positie van de grootste aanbieder, 

PostNL, en dragen daarmee bij aan AMM van PostNL. 

Breedtevoordelen 

217. PostNL heeft breedtevoordelen ten opzichte van andere postvervoerbedrijven. PostNL 

biedt alle typen diensten. Andere postvervoerbedrijven hebben allemaal een beperkt 

dienstenaanbod: Sandd biedt hoofdzakelijk 72+-uurs partijenpost en de regionale 

postvervoerbedrijven voornamelijk 24-uurs partijenpost. Het kunnen bieden van alle 

diensten leidt tot voordelen voor PostNL. PostNL kan gemakkelijker voldoen aan de 

vraag van klanten. Het geeft PostNL ook meer flexibiliteit in zijn prijszetting. Het leidt tot 

slot ook tot kostenvoordelen, omdat PostNL zijn netwerk optimaler kan vullen. 

218. De ACM concludeert dat PostNL een voordeel heeft ten opzichte van andere 

postvervoerbedrijven door het feit dat zij voordelen heeft uit breedtevoordelen. Dit 

voordeel draagt bij aan AMM op de kleinzakelijke postmarkt van PostNL. 

Controle over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur 

219. PostNL is landelijk opererend en heeft een fijnmazig collectie-, sorteer, transport- en 

bezorgnetwerk dat heel Nederland bestrijkt. Sandd heeft ook samen met zijn partners 

een landelijk dekkend netwerk twee dagen in de week. Daarnaast zijn er diverse 

regionale postvervoerbedrijven actief. Al deze postvoerbedrijven zijn regionaal actief in 

het collecteren, (handmatig) sorteren, transporteren en bezorgen van zakelijke post en zij 

dekken een lokaal of regionaal netwerkgebied af veelal vijf dagen in de week met eigen 

mensen en beperkte productiemiddelen. PostNL heeft ten opzichte van de afzonderlijke 

regionale postvervoerbedrijven een voordeel vanwege de controle over niet gemakkelijk 

te repliceren infrastructuur. 
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 PostNL, antwoord op vraag 57 van vragenlijst ACM van 3 april 2014. 
117

 Sandd, antwoord op vraag 57 van vragenlijst ACM van 3 april 2014. 
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220. Het voordeel van PostNL is minder groot als regionale postvervoerbedrijven door middel 

van samenwerking en onderlinge uitwisseling van zakelijke post een landelijk collectie-, 

sorteer-, transport- en bezorgnetwerk creëren. Een aantal regionale postvervoerbedrijven 

werkt momenteel samen onder de naam Businesspost. Businesspost is een 

samenwerkingsverband van sociale werkbedrijven en enkele andere 

postvervoerbedrijven die actief zijn in zakelijk postvervoer. Door middel van onderlinge 

uitwisseling van post kunnen zij regionaal gecollecteerde post laten bezorgen door de 

aangesloten partners. Businesspost heeft in 2015 een dekking van het landelijke 

bezorgnetwerk van ongeveer [vertrouwelijk:     ] procent.
118

 Businesspost schat in dat 

deze dekking de komende jaren zal [vertrouwelijk:  

 

                                 ]. Van Straaten Post heeft in de laatste jaren de dekking van zijn 

bezorgnetwerk verder uitgebreid. De overige postvervoerbedrijven zijn voornamelijk 

lokaal actief en werken in beperkte mate met andere regionale postvervoerbedrijven 

samen voor de uitwisseling van post. 

221. In Figuur 8 wordt de huidige dekking van het bezorgnetwerk van de belangrijkste 

regionale postvervoerbedrijven gepresenteerd. De relevante criteria voor deze selectie 

van deze postvervoerbedrijven betreffen de omvang van hun postvervoeractiviteiten, 

zoals deze door postvervoerbedrijven wordt verstrekt aan de ACM, en de omvang van 

hun eigen bezorgorganisatie. In Figuur 8 is te zien hoeveel postvervoerbedrijven post 

bezorgen per postcodegebied, ongeacht het servicekader. Figuur 7 laat zien hoeveel 

postvervoerbedrijven actief waren in de bezorging in een postcodegebied in 2015, 

ongeacht hoeveel keer per week door hen wordt bezorgd. 

  

                                                        
118

 Antwoorden van Businesspost van 27 oktober 2014. 
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Figuur 7: overzicht van het aantal postvervoerbedrijven dat per postcodegebied bezorgt in 

2015, alle servicekaders. 
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Figuur 8: overzicht van het aantal postvervoerbedrijven dat per postcodegebied bezorgt in 

2016, alle servicekaders. 
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222. In Figuur 9 is te zien hoeveel postvervoerbedrijven 24-uurs partijenpost bezorgen, per 

postcodegebied. Wanneer alleen de dekking van 24-uurs partijenpost wordt 

meegenomen, laat dit een ander beeld zien van de dekking die regionale 

postvervoerbedrijven kunnen bieden. Het kleinste aantal postvervoerbedrijven dat 5 maal 

per week post bezorgt op alle adressen in een gebied
119

 is 1. Dit geldt voor ongeveer de 

helft van het land. Uit de gegevens over de dekking van het bezorgnetwerk van regionale 

postvervoerbedrijven volgt dat zij in 2016 gezamenlijk [vertrouwelijk:    ] 50-60 procent 

van alle postcodegebieden in Nederland afdekken. Deze figuur laat zien dat de regionale 

postvervoerbedrijven, zelfs in het geval de belangrijkste regionale postvervoerbedrijven 

allemaal met elkaar zouden samenwerken, niet in staat zijn om 24-uurs partijenpost 

landelijk te kunnen bezorgen. 

                                                        
119

 Voor de volledigheid: er is een tweede postvervoerbedrijf die in het hele land 24-uurs post bezorgt maar dit 

postvervoerbedrijf bezorgt alleen op juridische adressen, niet huis-aan-huis. Dit postvervoerberdrijf is niet weergegeven 

op de kaart.  
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Figuur 9: overzicht van het aantal postvervoerbedrijven dat per postcodegebied 24-uurs 

bezorgt in 2016. 
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223. Gelet op de schaal van de regionale postvervoerbedrijven is het niet realistisch om te 

verwachten dat zij het netwerk en de bijbehorende faciliteiten van PostNL kunnen 

repliceren. Ook blijkt een samenwerking tussen de regionale postvervoerbedrijven geen 

voldoende alternatief om tot een volledig landelijke netwerkdekking te komen. Hoewel 

regionale postvervoerbedrijven gebruik maken van het netwerk van andere regionale 

postvervoerbedrijven voor post buiten hun bezorgregio, blijven ze voor een significant 

deel afhankelijk van het netwerk en de bijbehorende faciliteiten van PostNL vanwege de 

niet landelijke dekking. 

224. Gelet op het voorgaande zijn regionale postvervoerbedrijven, bij afwezigheid van 

regulering, niet in staat om landelijk postvervoer aan zakelijke afzenders aan te bieden of 

in ieder geval niet op een met PostNL concurrerende wijze. 

225. De ACM concludeert dat PostNL voordelen heeft ten opzichte van zijn concurrenten door 

het feit dat zij de beschikking heeft over de controle over een niet gemakkelijk te 

repliceren infrastructuur en een landelijke dekking van zijn 5-daags bezorgnetwerk. Deze 

voordelen dragen bij aan AMM van PostNL voor de kleinzakelijke postmarkt. 

3.4.3 (Ontbreken van) kopersmacht 

226. Kleinzakelijke afzenders van post hebben een te kleine concentratie van het zakelijke 

postvolume om enige vorm van kopersmacht uit te kunnen oefenen. Bovendien hebben 

regionale postvervoerbedrijven bij afwezigheid van regulering een dermate beperkte 

marktpositie, dat zij geen alternatief zijn voor kleinzakelijke afzenders van post. Sandd is 

voor kleinzakelijke afzenders geen alternatief. 

Conclusie 

227. De ACM concludeert dat er geen sprake is van kopersmacht die kan zorgen voor prijzen 

voor partijenpost voor kleinzakelijke afzenders op een competitief niveau. Het ontbreken 

van kopersmacht draagt bij aan AMM van PostNL op de kleinzakelijke postmarkt. 

3.4.4 (Ontbreken van) potentiële concurrentie 

228. In randnummer 214 is geconstateerd dat er sprake is van schaalvoordelen voor PostNL 

in het aanbieden van het vervoer van partijenpost aan kleinzakelijke afzenders. Dit zorgt 

voor een toetredingsdrempel voor potentiële postvervoerbedrijven omdat zij met een 

kleinere schaal en breedte van hun aanbod een hogere kostprijs zullen hebben. Hierdoor 

wordt toetreding met langzame groei vanuit een kleine schaal en breedte moeilijker. Dit 

wordt versterkt doordat het hier om een krimpende markt gaat die wordt gekenmerkt door 

één grote aanbieder. Relevant is dat de toetredingsdrempel niet wordt verhoogd door 
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hoge en/of grotendeels verzonken investeringen of kosten. Bedrijfsmiddelen die 

noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld gebouwen en vervoersmiddelen) kunnen eventueel 

worden gehuurd of geleased. Indien deze middelen toch worden gekocht, kunnen deze 

productiemiddelen bij een eventuele uittreding worden verkocht. Relevant is ook dat het 

mogelijk blijkt om op kleinere schaal toe te treden. De huidige regionale 

postvervoerbedrijven hebben een beperkte schaal en een klein marktaandeel, zelfs in het 

gebied waar zij actief zijn. De afwezigheid van grote noodzakelijke investeringen, de 

afwezigheid van grotendeels verzonken kosten en de mogelijkheid om op kleine schaal 

toe te treden, zorgen voor lagere toetredingsdrempels. Dit betekent echter niet dat er 

geen (significante) toetredingsdrempels zijn. Deze lagere toetredingsdrempels 

voorkomen niet dat een postvervoerbedrijf met een kleinere schaal, maar gelijke 

geografische dekking – bij een gelijke mate van technische efficiëntie – hogere kosten 

heeft. Daardoor blijft toetreding op vooral landelijke schaal moeilijk. 

229. Potentiële concurrentie kan afkomstig zijn vanuit aanbieders uit aanpalende markten. In 

dit geval zijn er ondernemingen actief in de distributie en bezorging van dagbladen die 

mogelijk actief kunnen worden in het vervoer van partijenpost. Potentiële concurrentie 

vanuit aanpalende markten is echter niet grootschalig te verwachten. In het verleden, 

toen er vanwege de omvang van de markt meer ruimte was voor meerdere aanbieders, 

heeft geen toetreding plaatsgevonden. Er zijn onvoldoende synergievoordelen te behalen 

door naast de bezorging van dagbladen ook tevens post te gaan bezorgen. Er is geen 

aanleiding om aan te nemen dat grootschalige synergievoordelen op langere termijn wel 

aanwezig zijn. De ACM acht toetreding vanuit de bezorging van dagbladen op lange 

termijn daarom niet waarschijnlijk. 

Conclusie 

230. De ACM concludeert dat het ontbreken van afdoende potentiële concurrentie bijdraagt 

aan AMM van PostNL op de kleinzakelijke postmarkt. 

3.4.5 Afweging en conclusie 

231. De ACM stelt vast dat het marktaandeel van PostNL [vertrouwelijk:   ] 80-90 procent 

was in 2016 op de kleinzakelijke postmarkt. De ACM verwacht dat het marktaandeel van 

PostNL bij afwezigheid van artikel 9 van de Postwet tussen de 90 - 95 procent ligt en 

naar verwachting niet of slechts zeer licht zal dalen de komende jaren. Een dergelijk zeer 

hoog marktaandeel vormt in zichzelf al een bewijs van AMM, uitzonderlijke 

omstandigheden daargelaten. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich voordoen 

indien er sprake is van kopersmacht en/of potentiële concurrentie. Uit de beoordeling 

blijkt dat er van die factoren onvoldoende sprake is om AMM te voorkomen. Daarbij stelt 
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de ACM vast dat er sprake is van schaal- en netwerkdekkingsvoordelen van PostNL op 

de kleinzakelijke postmarkt. Deze factoren geven PostNL een belangrijk voordeel ten 

opzichte van zijn concurrenten. 

232. De ACM stelt vast dat PostNL op de afgebakende kleinzakelijke postmarkt over AMM 

beschikt. 

3.5 Dominantieanalyse middenzakelijke postmarkt 

3.5.1 Marktaandelen 

233. De middenzakelijke postmarkt had in 2014 een marktomzet van [vertrouwelijk:       ] 

200-300 miljoen EUR.
120

 In de middenzakelijke postmarkt bedroeg het marktaandeel van 

PostNL [vertrouwelijk:    ] 70-80 procent. Sandd had een marktaandeel van 

[vertrouwelijk:    ] 10-20 procent. Het marktaandeel van regionale postvervoerbedrijven 

was [vertrouwelijk:  ] 0-5 procent.  

234. In 2016 had de middenzakelijke postmarkt een marktomzet van [vertrouwelijk:       ] 

200-300 miljoen EUR. In deze markt bedraagt het marktaandeel van PostNL 

[vertrouwelijk:   ] 60-70 procent. Sandd heeft een marktaandeel van [vertrouwelijk:  

  ] 10-20 procent. Het marktaandeel van de regionale postvervoerbedrijven is 

[vertrouwelijk:      ] 10-20 procent.
121

 Het gezamenlijk marktaandeel van regionale 

postvervoerbedrijven is in de afgelopen jaren [vertrouwelijk:  

 

                        ]. 

235. De ACM verwacht geen wezenlijke verschillen in marktaandelen bij afwezigheid van 

artikel 9 van de Postwet. In de komende jaren verwacht ACM een marktaandeel van 

boven de 75 procent voor PostNL bij afwezigheid van artikel 9 van de Postwet. 

Conclusie 

236. De ACM concludeert dat het grote marktaandeel van PostNL een zeer sterke indicatie is 

van AMM van PostNL op de middenzakelijke postmarkt. 

  

                                                        
120

 Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014, achterliggende data. 
121

 ACM, achterliggende data van de Marktmonitor Post 2016. 
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3.5.2 Actuele concurrentie 

Schaalvoordelen 

237. In de dominantieanalyse voor de kleinzakelijke postmarkt is vastgesteld dat PostNL 

beschikt over schaalvoordelen (zie randnummer 214). Er is geen aanleiding om aan te 

nemen dat schaalvoordelen wezenlijk anders zijn voor de middenzakelijke postmarkt. 

238. In de dominantieanalyse voor de kleinzakelijke postmarktis vastgesteld dat er geen 

sprake is van geografische schaalvoordelen (zie randnummer 215). Er is geen aanleiding 

om aan te nemen dat dit wezenlijk anders is voor de middenzakelijke postmarkt. 

239. De ACM concludeert op grond van het voorgaande dat er sprake is van schaalvoordelen 

op de middenzakelijke postmarkt. Deze versterken de positie van de grootste aanbieder, 

PostNL, en dragen daarmee bij aan AMM van PostNL. 

Breedtevoordelen 

240. In de dominantieanalyse voor de kleinzakelijke postmarkt is vastgesteld dat PostNL 

beschikt over breedtevoordelen (zie randnummer 217). Er is geen aanleiding om aan te 

nemen dat de breedtevoordelen wezenlijk anders zijn voor de middenzakelijke postmarkt. 

241. De ACM concludeert dat PostNL een voordeel heeft ten opzichte van de andere 

postvervoerbedrijven door het feit dat zij voordelen heeft uit breedtevoordelen. Dit 

voordeel draagt bij aan AMM van PostNL. 

Controle over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur 

242. PostNL heeft een fijnmazig landelijk 5-daags bezorg- en collectienetwerk voor zakelijke 

partijenpost. Sandd heeft eveneens een fijnmazig landelijk bezorgnetwerk (2-daags), 

maar slechts één landelijk collectiepunt, waar zakelijke klanten hun partijenpost dienen 

aan te leveren. Regionale postvervoerbedrijven hebben een lokaal of regionaal netwerk 

voor het vervoer van veelal 5 keer in de week. 

243. De ACM concludeert dat PostNL een voordeel heeft ten opzichte van zijn concurrent 

Sandd door het feit dat hij de controle heeft over zowel een fijnmazig bezorgnetwerk als 

een fijnmazig collectienetwerk. Dit voordeel draagt bij aan AMM van PostNL. 

3.5.3 (Ontbreken van) kopersmacht 

244. Middenzakelijke afzenders hebben gemiddeld genomen een te kleine concentratie aan 

postvolume in verhouding tot het totale volume aan post van PostNL om enige vorm van 
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kopersmacht uit te oefenen. De grootste afzenders in de groep van middenzakelijke 

afzenders zouden mogelijk enige kopersmacht kunnen uitoefenen en scherp kunnen 

inkopen in het geval zij reëel kunnen dreigen om over te stappen op Sandd voor een deel 

van hun post (72+-uurs partijenpost). Echter, door de relatief hoge kosten voor het 

centraal aanleveren van post bij Sandd is dit voor de meeste middenzakelijke afzenders 

onaantrekkelijk. Het is bijvoorbeeld voor een grote gemeente niet aantrekkelijk om zijn 

post aan te (laten) leveren in Apeldoorn, om vervolgens de post te laten bezorgen in zijn 

eigen regio. 

245. Regionale postvervoerbedrijven hebben bij afwezigheid van regulering een beperkte 

positie, dat zij geen alternatief zijn voor middenzakelijke afzenders om mee te dreigen om 

naar over te stappen. 

Conclusie 

246. De ACM concludeert dat er geen sprake is van kopersmacht op de middenzakelijke 

postmarkt die kan zorgen voor prijzen op een competitief niveau. Het ontbreken van 

afdoende kopersmacht draagt bij aan AMM van PostNL. 

3.5.4 (Ontbreken van) potentiële concurrentie 

247. In de dominantieanalyse voor de kleinzakelijke postmarkt is geconstateerd dat er geen 

significante toetreding is te verwachten (zie randnummer 230). Er is geen aanleiding om 

aan te nemen dat potentiële toetreding wezenlijk anders zijn voor de middenzakelijke 

postmarkt. 

Conclusie 

248. De ACM concludeert dat het ontbreken van afdoende potentiële concurrentie bijdraagt 

aan AMM van PostNL. 

3.5.5 Afweging en conclusie 

249. De ACM stelt vast dat het marktaandeel van PostNL [vertrouwelijk:   ] 70-80 procent 

was op de middenzakelijke postmarkt in 2014, en [vertrouwelijk:   ] 60-70 procent in 

2016. De ACM verwacht dat het marktaandeel van PostNL bij afwezigheid van artikel 9 

van de Postwet tussen de 75 - 80 procent ligt en naar verwachting zeer licht zal dalen de 

komende jaren. Een dergelijk hoog marktaandeel vormt in zich zelf al het bewijs van 

AMM, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. Uitzonderlijke omstandigheden 

kunnen zich voordoen indien er sprake is van kopersmacht en/of potentiële concurrentie. 

Uit de beoordeling van die twee criteria blijkt dat die factoren onvoldoende zijn om AMM 
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te voorkomen. Daarbij stelt de ACM vast dat er sprake is van schaalvoordelen en 

beperkte netwerkdekkingsvoordelen van PostNL op de middenzakelijke postmarkt. Deze 

factoren geven PostNL een voordeel ten opzichte van zijn concurrenten. 

250. De ACM stelt vast dat PostNL op de middenzakelijke postmarkt over AMM beschikt. 

3.6 Dominantieanalyse grootzakelijke postmarkt 

3.6.1 Marktaandelen 

251. De grootzakelijke postmarkt had een marktomzet van [vertrouwelijk:      ] 500-600 

miljoen EUR in 2014.
122

 In de grootzakelijke postmarkt bedroeg het marktaandeel van 

PostNL [vertrouwelijk:    ] 80-90 procent. Het marktaandeel van Sandd bedroeg 

[vertrouwelijk: 15] 10-20 procent. In 2016 bedroeg het marktaandeel van PostNL 

[vertrouwelijk:   ] 80-90 procent en het marktaandeel van Sandd [vertrouwelijk:           

 ] 10-20 procent. Zakelijke afzenders met een jaarlijks volume van meer dan 2,5 miljoen 

maken (vrijwel) geen gebruik van regionale postvervoerbedrijven. De ACM verwacht 

geen wezenlijke verschillen in marktaandelen bij afwezigheid van artikel 9 van de 

Postwet. In de komende jaren verwacht de ACM een marktaandeel van 80 - 90 procent 

voor PostNL bij afwezigheid van artikel 9 van de Postwet. 

Conclusie 

252. De ACM concludeert dat het grote marktaandeel van PostNL een zeer sterke indicatie is 

van AMM van PostNL op de grootzakelijke postmarkt. 

3.6.2 Actuele concurrentie 

Schaalvoordelen 

253. In de dominantieanalyse voor de klein- en middenzakelijke postmarkt is vastgesteld dat 

PostNL beschikt over schaalvoordelen (zie randnummers 214 en 237). Voor het 

logistieke proces van postvervoerbedrijven is er geen wezenlijk verschil tussen het 

vervoer van partijenpost voor middenzakelijke en grootzakelijke afzenders. 

Postvervoerbedrijven gebruiken dezelfde productiemiddelen (zoals sorteermachines en 

bezorgers) voor de klein-, midden- en grootzakelijke postmarkten. Dit betekent dat 

PostNL ook schaalvoordelen heeft op de grootzakelijke postmarkt. 

                                                        
122

 Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014, achterliggende data. 
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254. In de dominantieanalyse voor de klein- en middenzakelijke postmarkten is vastgesteld 

dat er geen sprake is van geografische schaalvoordelen (zie randnummers 215 en 238). 

Er is geen aanleiding om aan te nemen dat er wel schaalvoordelen aanwezig zijn op de 

grootzakelijke postmarkt. 

255. De ACM concludeert op grond van het voorgaande dat er sprake is van schaalvoordelen. 

Deze versterken de positie van de grootste aanbieder, PostNL, en dragen daarmee bij 

aan AMM van PostNL. ACM concludeert dat er geen sprake is van geografische 

schaalvoordelen. 

Breedtevoordelen 

256. In de dominantieanalyse voor de klein- en middenzakelijke postmarkt is vastgesteld dat 

PostNL beschikt over breedtevoordelen (zie randnummers 217 en 240). Er is geen 

aanleiding om aan te nemen dat de breedtevoordelen wezenlijk anders zijn voor de 

middenzakelijke postmarkt. 

257. De ACM concludeert dat PostNL een voordeel heeft ten opzichte van zijn enige reële 

concurrent Sandd door het feit dat zij voordelen heeft uit breedtevoordelen. Dit voordeel 

draagt bij aan AMM van PostNL. 

Controle over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur 

258. PostNL heeft een fijnmazig landelijk 5-daags bezorg- en collectienetwerk voor zakelijke 

partijenpost. Sandd heeft eveneens een fijnmazig landelijk 2-daags bezorgnetwerk, maar 

slechts één landelijk collectiepunt, waar zakelijke afzenders hun partijenpost kunnen aan 

te leveren. Voor grootzakelijke afzenders is het nadeel van het centraal aanleveren van 

post echter waarschijnlijk zeer klein. 

259. De ACM concludeert dat PostNL een voordeel heeft ten opzichte van Sandd omdat hij de 

controle heeft over een fijnmazig bezorgnetwerk. Dit voordeel draagt bij aan AMM van 

PostNL. 

3.6.3 (Ontbreken van) kopersmacht 

260. Grootzakelijke afzenders van post zouden mogelijk door kopersmacht scherp kunnen 

inkopen indien zij kunnen kiezen uit reële alternatieven. Op de grootzakelijke postmarkt is 

er voor een deel van de klantvraag een alternatief voor PostNL in de vorm van Sandd. 

Door de grote omvang van het volume van grootzakelijke afzenders en de relatief hoge 

concentratie aan de vraagzijde hebben zij een sterkere positie om te onderhandelen dan 

klein- en middenzakelijke afzenders. Dit blijkt uit de prijzen voor grootzakelijke afzenders, 
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die lager zijn voor vergelijkbare postvervoerdiensten dan voor kleinzakelijke afzenders.
123

 

De ACM onderzoekt daarom of er sprake is van kopersmacht van grootzakelijke 

afzenders die een AMM van PostNL kan voorkomen. 

261. De grootzakelijke postmarkt vertoont kenmerken van een biedmarkt. Grote zakelijke 

afzenders zetten veelal een aanbesteding voor postvervoer uit, waarop 

postvervoerbedrijven kunnen bieden. Door een aanbesteding kan er in het geval er 

sprake is van kopersmacht in een markt met twee landelijke aanbieders van postvervoer 

al hevige concurrentie ontstaan met scherpe aanbiedingen. Een biedmarkt is echter niet 

noodzakelijkerwijs meer concurrerend dan andere typen markten. Dit is sterk afhankelijk 

van de eigenschappen van de markt. Kopersmacht is waarschijnlijker in een 

productmarkt waarbij de variabele kosten een beperkt aandeel in de totale kosten hebben 

en capaciteitsrestricties ontbreken.
124

 Eerder is bij de marktafbakening geconstateerd dat 

de bruto marge voor postvervoer 48 procent is. Dit betekent dat 52 procent van de kosten 

variabel is. Hierdoor is de prikkel om agressief te bieden op een aanbesteding minder 

sterk dan in een markt met aanzienlijke vaste kosten. 

262. [Vertrouwelijk:  

 

 

 

                                                                                
125

] Hoewel het waarschijnlijk is dat 

kopersmacht van grootzakelijke afzenders kan zorgen voor enige druk op de prijzen in de 

grootzakelijke postmarkt, is het onwaarschijnlijk dat deze druk leidt tot competitieve 

prijzen. 

Conclusie 

263. De ACM concludeert dat er sprake is van een beperkte mate van kopersmacht op de 

grootzakelijke postmarkt, maar onvoldoende om te zorgen voor prijzen op een competitief 

niveau. Hierdoor zal PostNL onvoldoende worden gedisciplineerd om zich onafhankelijk 

te gedragen. De aanwezigheid van een beperkte mate van kopersmacht is onvoldoende 

om AMM van PostNL te voorkomen. 

                                                        
123

 Dit blijkt uit de antwoorden van PostNL en Sandd op de vragenlijst van de ACM verstuurd op 23 oktober 2014.  
124

 OFT, the assessment of market power, 415, p. 12. 
125

 [Vertrouwelijk:                                       ] 
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3.6.4 (Ontbreken van) potentiële concurrentie 

264. In de dominantieanalyse voor de klein- en middenzakelijke postmarkt is geconstateerd 

dat het ontbreken van afdoende potentiële concurrentie bijdraagt aan AMM van PostNL. 

De ACM concludeert dat dit niet wezenlijk anders is op de grootzakelijke postmarkt. 

Conclusie 

265. De ACM concludeert dat het ontbreken van afdoende potentiële concurrentie bijdraagt 

aan AMM van PostNL. 

3.6.5 Afweging en conclusie 

266. De ACM stelt vast dat het marktaandeel van PostNL [vertrouwelijk:    ] 80-90 procent 

was in 2014 op de grootzakelijke postmarkt en [vertrouwelijk:   ] 80-90 procent in 2016. 

De ACM verwacht dat het marktaandeel van PostNL bij afwezigheid van artikel 9 van de 

Postwet tussen de 80-90 procent ligt en naar verwachting slechts zeer licht zal dalen de 

komende jaren. Een dergelijk zeer hoog marktaandeel vormt in zich zelf al het bewijs van 

een machtspositie, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. Uitzonderlijke 

omstandigheden kunnen zich voordoen indien er sprake is van kopersmacht en/of 

potentiële concurrentie. Uit de beoordeling van die twee criteria blijkt dat die factoren 

onvoldoende zijn om AMM te voorkomen. Daarbij stelt de ACM vast dat er sprake is van 

schaalvoordelen en breedtevoordelen, die PostNL een voordeel geeft ten opzichte van 

zijn concurrenten. 

267. De ACM stelt vast dat PostNL op de grootzakelijke postmarkt over AMM beschikt. 
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4 Potentiële mededingingsproblemen 

4.1 Inleiding 

268. In het voorgaande hoofdstuk is de ACM tot de conclusie gekomen dat PostNL over AMM 

beschikt op de drie afgebakende relevante markten. Dit betekent dat deze aanbieder in 

staat is op die relevante markten gedrag te vertonen dat de mededinging belemmert 

(hierna: mededingingsbeperkend gedrag) hetgeen kan leiden tot 

mededingingsproblemen. Dit hoofdstuk gaat in op potentiële mededingingsproblemen. 

269. In paragraaf 4.2 wordt het analysekader van de potentiële mededingingsproblemen 

uiteengezet. Vervolgens beschrijft de ACM in paragraaf 4.3 hoe zij deze problemen heeft 

geïdentificeerd. In paragraaf 4.4 tot en met 4.6 bepaalt de ACM of PostNL de prikkel en 

de mogelijkheid heeft om mededingingsbeperkend gedrag te vertonen. In paragraaf 4.7 

volgt de conclusie. 

4.2 Analysekader voor mededingingsproblemen 

270. De ACM onderzoekt in dit hoofdstuk of er mededingingsproblemen zijn die zich kunnen 

voordoen als gevolg van AMM van PostNL op de drie afgebakende relevante markten. 

271. Hierbij is het niet noodzakelijk dat deze mededingingsproblemen zich ook feitelijk 

voordoen; het is voldoende dat PostNL de prikkel en de mogelijkheid heeft om bepaalde 

mededingingsbeperkende gedragingen te vertonen.
126

 De ACM sluit, in navolging van de 

toelichting van de wetgever
127

, voor de invulling van haar beoordeling van de potentiële 

mededingingsproblemen aan bij de rechtspraak uit het telecommunicatierecht. Het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) heeft in dat kader in 

verschillende uitspraken bevestigd dat de ACM bij het identificeren van potentiële 

mededingingsproblemen aannemelijk moet maken dat een onderneming met AMM de 

prikkel en de mogelijkheid heeft om het mededingingsbeperkende gedrag te vertonen.
128

 

De ACM mag de prikkel vaststellen op grond van algemene overwegingen over het 

rationele gedrag van op winstmaximalisering gerichte ondernemingen.
129

 Een marktpartij 

met AMM hoeft geen concrete plannen te hebben om over te gaan tot het 

                                                        
126

 Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, o.m. p. 7 
127

 Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, o.m. p. 9-10. 
128

 ECLI:NL:CBb:2011:BQ3146, ECLI:NL:CBb:2010:BL4028, ECLI:NL:CBb:2011:BR6195, ECLI:NL:CBb:2011:BT6098, 

ECLI:NL:CBb:2007:BB0186. 
129

 ECLI:NL:CBb:2011:BT6098, r.o. 10.9.8. 
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mededingingsbeperkende gedrag
130

 en de ACM hoeft niet aan te tonen dat de 

mededingingsproblemen zich met absolute zekerheid (zullen) voordoen.
131

 

272. De ACM onderzoekt dan ook of PostNL de prikkel en de mogelijkheid heeft om 

mededingingsbeperkend gedrag te vertonen. 

273. Of PostNL de mogelijkheid heeft om bepaald mededingingsbeperkend gedrag te 

vertonen wordt mede bepaald door het van kracht zijn van bepaalde wet- en regelgeving. 

In dit verband brengt de ACM in herinnering dat de analyse wordt uitgevoerd onder de 

hypothese van afwezigheid van artikel 9 van de Postwet. De vraag of PostNL de 

mogelijkheid heeft om mededingingsbeperkend gedrag te vertonen moet daarom ook 

worden beantwoord ervan uitgaande dat artikel 9 van de Postwet niet meer geldt. 

4.3 Onderzoeksopzet 

274. De ACM sluit bij het identificeren van de potentiële mededingingsproblemen in eerste 

instantie aan bij de uitkomsten van de openbare consultatie van begin 2014 (hierna: 

probleeminventarisatie), waarmee is geïnventariseerd welke problemen zich voordoen in 

de postsector. Daarnaast heeft de ACM een vragenlijst naar postvervoerbedrijven 

gestuurd en hierop reacties ontvangen over mededingingsproblemen die zich mogelijk 

kunnen voordoen.
132

 

275. Vanaf 2013 heeft de ACM daarnaast verschillende onderzoeken naar de naleving van 

artikel 9 van de Postwet uitgevoerd. In dit kader heeft de ACM ook verschillende 

daadwerkelijk mededingingsbeperkende gedragingen van PostNL geïdentificeerd. Deze 

geven inzicht in potentiële mededingingsproblemen en zijn eveneens meegenomen in de 

analyse van potentiële mededingingsproblemen. 

276. De ACM identificeert in de volgende paragrafen welke potentiële 

mededingingsproblemen zich als gevolg van AMM van PostNL op de drie afgebakende 

relevante markten voordoen. In dit verband stelt de ACM in de volgende paragrafen vast 

of PostNL de prikkel en de mogelijkheid heeft om met zijn gedrag de mededinging te 

beperken. Daarbij beschrijft de ACM zoveel mogelijk de concrete 

mededingingsbeperkende gedragingen en de daartoe leidende potentiële 

mededingingsproblemen. 

                                                        
130

 ECLI:NL:CBb:2011:BT6098, r.o. 10.9.8. 
131

 ECLI:NL:CBb:2007:BB0186. 
132

 Vragenlijst over mogelijke verplichtingen van 24 juni 2014. 
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277. De analyse van de potentiële mededingingsproblemen betreft het vervoer van 24-uurs 

partijenpost brievenbuszendingen nationaal. Uit de aan dit marktanalysebesluit 

voorafgaande probleeminventarisatie is naar voren is gekomen dat zich voor deze 

diensten potentiële mededingingsproblemen voordoen. Dit sluit niet uit dat er zich ook 

voor andere typen partijenpost potentiële mededingingsproblemen voordoen. Die zijn in 

deze marktanalyse echter niet onderzocht.  

278. De ACM heeft bij het onderzoeken van potentiële aan toegang gerelateerde 

mededingingsproblemen geen verschillen vastgesteld tussen de kleinzakelijke, 

middenzakelijke en grootzakelijke postmarkt. De ACM heeft onderzocht in hoeverre er op 

de drie markten een alternatief bestaat voor PostNL. Hierbij is de ACM tot de conclusie 

gekomen dat, zoals de ACM ook uiteenzet in haar dominantieanalyse, er meerdere 

indicatoren zijn die een gebrek aan alternatieven en de dominantie van PostNL in de 

verschillende markten aantonen. Omdat de drie markten een grote mate van gelijkenis 

vertonen, zullen de prikkel en de mogelijkheid om toegangsgerelateerde 

mededingingsbeperkende gedragingen ten uitvoering te brengen zich ook in nagenoeg 

gelijke mate voordoen. Daarbij merkt de ACM nog op dat het onderscheid tussen de 

verschillende drie markten voornamelijk ligt in de grootte van de aangeboden 

postvolumes. Voor toegangsgerelateerde mededingingsproblemen is het volume in 

beginsel minder relevant. Als een postvervoerbedrijf toegang wordt geweigerd is het 

immers niet van belang of hij 100.000 of 1.000.000 poststukken wenst onder te brengen 

bij PostNL. Daarom behandelt de ACM de potentiële mededingingsproblemen integraal 

voor de drie afgebakende relevante markten. Ten aanzien van de hieronder beschreven 

prijsgerelateerde mededingingsproblemen bestaan er wel specifieke verschillen tussen 

de drie afgebakende relevante markten. Deze verschillen beschrijft de ACM bij het 

desbetreffende potentiële mededingingsprobleem. 

279. Uit de probleeminventarisatie en de antwoorden op de vragenlijst komt naar voren dat 

marktpartijen (een risico op) de volgende mededingingsbeperkende gedragingen van 

PostNL ten aanzien van 24-uurs partijenpost zien: 

Leveringsweigering/toegangsweigering (hierna: toegangsweigering); 

Toegangsgerelateerde mededingingsproblemen: 

- discriminatoir gebruik of het achterhouden van informatie; 

- oneigenlijk gebruik van informatie over concurrenten; 

- vertragingstactieken; 

- onbillijke voorwaarden; 

- kwaliteitsdiscriminatie;  

- koppelverkoop; en 
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- strategisch productontwerp. 

Prijsgerelateerde mededingingsproblemen: 

- Prijsdiscriminatie; en 

- marge-uitholling. 

 

4.4 Toegangsweigering 

280. Een verticaal geïntegreerd postvervoerbedrijf met AMM dat de controle heeft over een 

niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur heeft een prikkel om toegang tot zijn 

postvervoernetwerk en bijbehorende faciliteiten te weigeren. Indien een 

postvervoerbedrijf met AMM weigert andere postvervoerbedrijven toe te laten tot zijn 

postvervoernetwerk en bijbehorende faciliteiten, ontneemt hij deze andere 

postvervoerbedrijven de mogelijkheid om met hem te concurreren. Deze 

toegangsweigering is daarmee een mededingingsbeperkende gedraging. 

281. Zoals de ACM reeds bij de dominantieanalyse heeft vastgesteld, beschikt PostNL met 

zijn fijnmazige collectie-, transport-, sorteer- en bezorgnetwerk dat heel Nederland 

bestrijkt over een niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur. De dekking van het 

collectie-, transport-, sorteer- en bezorgnetwerk van andere postvervoerbedrijven is veel 

beperkter. Aangezien nagenoeg alle zakelijke afzenders partijenpost willen afnemen met 

bezorging in heel Nederland, is het kunnen aanbieden van landelijke 24-uurs partijenpost 

een vereiste voor postvervoerbedrijven. Zelfs wanneer de andere postvervoerbedrijven 

zouden samenwerken, blijft – voor het aanbieden van landelijke 24-uurs partijenpost – 

een aanzienlijke afhankelijkheid van PostNL bestaan voor de bezorging buiten het 

gezamenlijke bezorgdekkingsgebied. PostNL heeft een prikkel om toegang tot zijn 

postvoernetwerk te weigeren waardoor het voor concurrerende postvervoerbedrijven 

onmogelijk wordt om landelijke 24-uurs partijenpost aan hun zakelijke klanten te (blijven) 

leveren. Dit leidt ertoe dat andere postvervoerbedrijven ernstig worden beperkt in hun 

concurrentiemogelijkheden en zij mogelijk zelfs hun postvervoersactiviteiten op het 

gebied van 24-uurs partijenpost noodgedwongen moeten staken en uit zullen treden. In 

dat geval kunnen zakelijke afzenders hun 24-uurs partijenpost slechts laten vervoeren 

door PostNL. Hiermee kan PostNL de prijs voor deze postvervoerdiensten hoog houden 

en/of verhogen en de kwaliteit van deze diensten verminderen. Het voorgaande illustreert 

dat PostNL de prikkel heeft om zijn AMM op de afgebakende relevante markten te 

behouden en/of te versterken door toegang te weigeren. Door toegangsweigering drukt 

PostNL (bepaalde) concurrenten immers van de markt, hetgeen er in resulteert dat 

PostNL zijn marktaandeel kan vergroten. 
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282. Omdat artikel 9 van de Postwet is ingetrokken, heeft PostNL ook daadwerkelijk de 

mogelijkheid om de toegang tot zijn postvervoernetwerk en bijbehorende faciliteiten te 

weigeren. Immers, in afwezigheid van artikel 9 van de Postwet bestaat voor PostNL niet 

langer de verplichting om zijn postvervoerdiensten, die hij tegen speciale voorwaarden en 

tarieven verricht aan elk postvervoerbedrijf, non-discriminatoir en tegen transparante 

voorwaarden en tarieven ten opzichte van andere afzenders en postvervoerbedrijven aan 

te bieden. PostNL heeft de prikkel om (bepaalde) concurrenten te weigeren als klant 

omdat deze klanten op die manier geen compleet dienstenaanbod kunnen bieden aan 

hun klanten en daarmee minder aantrekkelijk zijn ten opzichte van PostNL. 

Conclusie 

283. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat PostNL de prikkel en de mogelijkheid 

heeft om toegang tot zijn postvervoernetwerk en bijbehorende faciliteiten voor 24-uurs 

partijenpost te weigeren aan postvervoerbedrijven. Het effect hiervan is een belemmering 

van de mededinging op de afgebakende relevante markten, wat in het nadeel is van 

postvervoerbedrijven en eindgebruikers. 

4.5 Toegangsgerelateerde mededingingsproblemen 

284. De ACM heeft in de voorgaande paragraaf geconcludeerd dat toegangsweigering een 

potentieel mededingingsprobleem oplevert. De ACM stelt vast dat PostNL op de 

afgebakende relevante markten ook de prikkel en de mogelijkheid heeft om gedragingen 

te vertonen die toegang bemoeilijken. Dit heeft hetzelfde effect, namelijk dat 

postvervoerbedrijven die afhankelijk zijn van toegang tot het postvervoernetwerk de facto 

worden uitgesloten van toegang tot het postvervoernetwerk en de bijbehorende 

faciliteiten van PostNL. Op die manier ontstaat een situatie waarin PostNL weliswaar op 

papier toegang levert tot zijn postvervoernetwerk, maar waarin die toegang zo is 

vormgegeven dat het effectief gebruik ervan voor andere postvervoerbedrijven wordt 

verhinderd of gefrustreerd. Hierdoor kunnen deze postvervoerbedrijven niet of 

onvoldoende concurreren met PostNL in het aanbieden van 24-uurs partijenpost aan 

zakelijke afzenders. 

285. Op de afgebakende relevante markten ziet de ACM de volgende toegangsgerelateerde 

potentiële mededingingsproblemen: 
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1) discriminatoir gebruik of het achterhouden van informatie; 

2) oneigenlijk gebruik van informatie; 

3) vertragingstactieken; 

4) onbillijke voorwaarden; 

5) kwaliteitsdiscriminatie;  

6) koppelverkoop; en 

7) strategisch productontwerp. 
 

Ad 1) Discriminatoir gebruik of het achterhouden van informatie 

286. Een postvervoerbedrijf met AMM dat toegang biedt tot zijn postvervoernetwerk en 

bijbehorende faciliteiten beschikt over informatie die nodig is voor het doelmatig afnemen 

van die toegang. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de aanleverlocaties, de 

aanlevervoorwaarden, wijzigingen en vernieuwingen in het productaanbod of wijzigingen 

en veranderingen in het postvervoernetwerk. Door deze informatie achter te houden voor 

postvervoerbedrijven of discriminatoir te verstrekken, kan een postvervoerbedrijf met 

AMM toegang belemmeren of zelfs onmogelijk maken. 

287. Het is essentieel dat andere postvervoerbedrijven ook beschikken over de hiervoor 

bedoelde informatie. Alleen dan zijn zij in staat om ten behoeve van hun eigen zakelijke 

klanten daadwerkelijk op doelmatige wijze 24-uurs partijenpost van PostNL af te nemen. 

Daarbij moet bijvoorbeeld ook gedacht worden aan het tijdig beschikbaar stellen van 

wijzigingen in de (product)voorwaarden en prijsstellingen.  

288. Doordat PostNL vrijelijk en zelfstandig zijn postvervoernetwerk en logistieke organisatie 

en processen kan inrichten en hier wijzigingen in kan doorvoeren, heeft PostNL de 

mogelijkheid om informatie discriminatoir te verstrekken of achter te houden. Dit kan 

leiden tot een informatieachterstand bij concurrerende postvervoerbedrijven, waardoor zij 

worden belemmerd in hun concurrentie met PostNL op de afgebakende relevante 

markten.  

289. Bij het verstrekken van informatie over plannen of wijzigingen is het verder van groot 

belang dat duidelijk is wat de status van deze informatie is. Ook het actueel houden van 

planinformatie (en de wijziging van de status ervan) is een belangrijke voorwaarde om te 

voorkomen dat een informatiegebrek of -achterstand ontstaat voor concurrerende 

postvervoerbedrijven. 

290. Het is voor postvervoerbedrijven van het grootste belang om inzicht te hebben in de 

tarieven die zij van PostNL aangerekend krijgen en in de voorwaarden waaronder die 
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tarieven van toepassing zijn. Postvervoerbedrijven krijgen momenteel een aanbod van 

PostNL op basis van het vigerende afnameniveau, maar als een postvervoerbedrijf een 

grote zakelijke klant probeert te contracteren, heeft hij geen of slechts beperkt inzicht in 

wat de gevolgen zijn voor de tarieven die hij door PostNL aangerekend zal krijgen. 

Hierdoor is het voor postvervoerbedrijven moeilijker om een scherp aanbod formuleren 

dan voor PostNL zelf.  

291. De ACM heeft naar aanleiding van een aantal handhavingsonderzoeken vastgesteld dat 

PostNL, ondanks dat hij hier op basis van artikel 9 van de Postwet toe verplicht was, 

postvervoerbedrijven niet op de juiste wijze heeft geïnformeerd over de voor hen van 

belang zijnde informatie.  

292. In april 2015 heeft de ACM aan PostNL in het kader van de aanbesteding van 

postvervoerdiensten van de gemeente Rotterdam een last onder dwangsom opgelegd.
133

 

PostNL had onder andere nagelaten de speciale voorwaarden en tarieven die hij aan de 

gemeente Rotterdam had geboden op non-discriminatoire wijze transparant en kenbaar 

te maken aan andere postvervoerbedrijven. 

293. Daarnaast heeft de ACM in oktober 2015 eveneens een last onder dwangsom opgelegd 

met betrekking tot de zogenoemde Interne Tarievenbrochure (hierna: de ITB) die PostNL 

hanteert.
134

 PostNL maakt gebruik van een openbaar tarievenboekje, waarin de tarieven 

voor onder meer 24-uurs partijenpost zijn opgenomen. Dit tarievenboekje is onder meer 

beschikbaar op de website van PostNL. In de praktijk hanteren de accountmanagers van 

PostNL in de onderhandeling met (potentiële) zakelijke klanten de ITB. De ITB wijkt 

echter af van het openbare tarievenboekje. Daardoor wisten postvervoerbedrijven niet op 

voorhand welke postvervoerproducten PostNL aanbiedt en evenmin wat de tarieven en 

voorwaarden voor deze producten zijn. 

294. Ten slotte heeft de ACM bij [vertrouwelijk:  
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 ACM/DTVP/2015/201093/OV, 15 april 2015. 
134

 ACM/DTVP/2015/205887_OV, 16 oktober 2015. 
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                                                        ]. 

295. Het voorgaande illustreert dat PostNL de mogelijkheid heeft om informatie achter te 

houden of discriminatoir te gebruiken. Op deze manier is PostNL in zijn aanbod aan 

(potentiële) zakelijke klanten in staat eerder gebruik te maken van of in te spelen op 

wijzigingen in de aanlevervoorwaarden of prijsstelling, waardoor concurrerende 

postvervoerbedrijven achterlopen in het aanpassen van hun eigen producten en 

voorwaarden en logistieke inrichting en daardoor niet (langer) effectief kunnen 

concurreren met PostNL. PostNL heeft een prikkel om dit gedrag te vertonen aangezien 

het achterhouden of discriminatoir gebruiken van informatie PostNL een voorsprong op 

zijn concurrenten geeft en hij zo een vollediger en gunstiger aanbod kan doen aan 

(potentiële) zakelijke klanten. 

Ad 2) Oneigenlijk gebruik van informatie 

296. Een postvervoerbedrijf met AMM dat toegang tot zijn postvervoernetwerk aanbiedt en 

levert, krijgt daarmee de beschikking over informatie en gegevens van concurrerende 

postvervoerbedrijven die actief zijn op de afgebakende relevante markten. Het 

postvervoerbedrijf met AMM kan die informatie oneigenlijk gebruiken om zijn positie ten 

opzichte van zijn concurrenten te versterken of zijn concurrenten te verzwakken. 

297. PostNL kan de beschikking krijgen over informatie over de zakelijke klanten van 

concurrerende postvervoerbedrijven. Met deze informatie kan PostNL zogenoemde 

winback-activiteiten ontplooien. In dit verband merkt de ACM op dat zij heeft 

geconstateerd dat in sommige overeenkomsten tussen PostNL en andere 

postvervoerbedrijven bepaald is dat partijenpost van een specifieke zakelijke klant van 

dat andere postvervoerbedrijf door dit postvervoerbedrijf onder een afzonderlijk 

klantnummer dient te worden aangeleverd bij PostNL. Hoewel dit gegeven niet 

noodzakelijkerwijs leidt tot de conclusie dat deze informatie oneigenlijk zal worden 

gebruikt door PostNL, doet zich dit hierdoor wel als mogelijkheid voor. De prikkel voor het 

oneigenlijk gebruiken van informatie is gelegen in de beschreven winback-activiteiten. 

PostNL kan informatie over de zakelijke klanten van zijn concurrenten immers gebruiken 

om deze klanten gericht een beter aanbod te doen om zo zijn marktaandeel te vergroten. 

Ad 3) Vertragingstactieken 

298. Vertragingstactieken van een postvervoerbedrijf met AMM beogen te verhinderen dat 

andere postvervoerbedrijven binnen een redelijke termijn toegang tot zijn 
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postvervoernetwerk kunnen afnemen. Een postvervoerbedrijf met AMM voorkomt 

daarmee dat een postvervoerbedrijf toegang op een effectieve en efficiënte wijze kan 

afnemen. Een postvervoerbedrijf met AMM zorgt hierdoor voor onzekerheid en benadeelt 

daarmee deze postvervoerbedrijven waarmee hij concurreert om de gunst van de 

zakelijke klant. Op deze wijze belemmert hij de totstandkoming van effectieve 

concurrentie. 

299. PostNL heeft als postvervoerbedrijf met AMM de mogelijkheid om vertragingstactieken 

toe te passen. Vertragingstactieken die PostNL kan toepassen zijn bijvoorbeeld het 

rekken van onderhandelingen of het aanvoeren van vermeende (technische) problemen 

bij toegang. Een andere vertragingstactiek is het met vertraging leveren van diensten en 

hulpmiddelen aan postvervoerbedrijven ten behoeve van toegang. Ook het te laat leveren 

van de benodigde informatie is een vertragingstactiek.
135

 De prikkel voor PostNL om 

vertragingstechnieken toe te passen is gelegen in het feit dat PostNL op die manier 

voorkomt dat zijn concurrenten toegang hebben tot de markt en PostNL daarom klanten 

aan zich kan binden voordat andere postvervoerbedrijven een aanbod kunnen doen 

(lock-in).  

Ad 4) Onbillijke voorwaarden 

300. Een postvervoerbedrijf met AMM kan onbillijke voorwaarden stellen aan het afnemen van 

postvervoerdiensten door postvervoerbedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld 

contractvoorwaarden die aan postvervoerbedrijven eisen stellen die niet nodig zijn voor 

het afnemen van postvervoerdiensten, maar de kosten van de afnemer verhogen of de 

afname van postvervoerdiensten beperken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het 

verlangen van onredelijk hoge zekerheidsstellingen of het hanteren van onredelijke 

afnamegaranties. 

301. Als postvervoerbedrijf met AMM heeft PostNL de mogelijkheid om onbillijke voorwaarden 

te hanteren. Zo kan PostNL door het stellen van onbillijke voorwaarden de kosten van 

concurrerende postvervoerbedrijven verhogen of bewerkstelligen dat 

postvervoerbedrijven hun zakelijke klanten niet goed kunnen bedienen. Het voorgaande 

illustreert de prikkel voor PostNL om zijn eigen concurrentiepositie op de afgebakende 

relevante markten te versterken door de afname van de diensten van de 

postvervoerbedrijven te frustreren. Het effect van onbillijke voorwaarden is dat de 

mededinging wordt belemmerd. 

                                                        
135

 Zie reacties op vragenlijst over mogelijke verplichtingen, vraag 7. 
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302. Een voorbeeld van dergelijk gedrag betreft de invoering van een toeslag voor 

poststukken die na 19:30 uur (tot uiterlijk 21.00 uur) bij de business balie van de 

sorteercentra van PostNL worden aangeleverd. Op 1 juli 2015 heeft PostNL deze toeslag 

[vertrouwelijk:                          ] ingevoerd. Het voornaamste argument van PostNL was 

dat deze maatregel een verstoring van het postverwerkingsproces van PostNL moest 

tegengaan. In de praktijk betekende deze gewijzigde voorwaarde dat voornamelijk 

postvervoerbedrijven een toeslag zouden gaan betalen bij de aanlevering van post omdat 

partijenpost van postvervoerbedrijven veelal bestaat uit post van verschillende zakelijke 

klanten van die postvervoerbedrijven. Omdat postvervoerbedrijven vervolgens de post 

van achterliggende klanten moeten samenvoegen en sorteren, hebben 

postvervoerbedrijven meer tijd nodig om een partij post samen te stellen. [vertrouwelijk:  

 

 

 

                                                                            ] heeft PostNL besloten om de regeling in 

te trekken. 

Ad 5) Kwaliteitsdiscriminatie 

303. Een postvervoerbedrijf met AMM heeft de mogelijkheid om te discrimineren op het gebied 

van de kwaliteit van de geleverde 24-uurs partijenpostdiensten aan verschillende 

afnemers. Daarmee kan een postvervoerbedrijf met AMM het concurrerende 

postvervoerbedrijven, die gebruik maken van toegang tot zijn postvervoernetwerk, 

moeilijk of zelfs geheel onmogelijk maken om te concurreren. Een voorbeeld is wanneer 

een postvervoerdienst van PostNL die door concurrerende postvervoerbedrijven wordt 

gebruikt een slechtere kwaliteit heeft dan dezelfde dienst die PostNL aan zijn eigen 

zakelijke klanten biedt. Zakelijke afzenders zullen bij een verschil in de kwaliteit van het 

aanbod van postvervoerbedrijven dan eerder gebruik maken van de postvervoerdiensten 

van PostNL. De prikkel voor PostNL is dus gelegen in het feit dat PostNL via zulke 

gedragingen ervoor zorgt dat hij altijd een beter aanbod kan doen aan zijn (potentiële) 

zakelijke klanten dan andere postvervoerbedrijven. 

304. De betrouwbaarheid van de afgesproken overkomstduur (percentage van de 

aangeleverde post binnen het afgesproken servicekader bezorgd) en de betrouwbaarheid 

van de bezorging (percentage van de aangeleverde post op het correcte adres bezorgd) 

zijn voorbeelden van kwaliteitsaspecten waarmee PostNL kan discrimineren. Zo kan 

PostNL 24-uurs partijenpost die door zakelijke klanten bij PostNL is aangeleverd bij de 

verdere verwerking voorrang geven op post die is aangeleverd door andere 

postvervoerbedrijven. 
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305. In de praktijk constateert de ACM dat [vertrouwelijk:  

 

 

 

 

                                              ]. 

Ad 6) Koppelverkoop 

306. Koppelverkoop houdt in dat een postvervoerbedrijf met AMM andere 

postvervoerbedrijven bij de afname van 24-uurs partijenpost verplicht één of meer andere 

diensten af te nemen. Omdat PostNL op alle afgebakende markten op het 24-

uurssegment een dominante positie heeft, heeft hij de mogelijkheid om 24-uursdiensten 

te koppelen aan 48- en 72+-uursdiensten op alle afgebakende markten. Een dergelijke 

praktijk kan op twee manieren de mededinging beperken. De prikkel voor dit gedrag blijkt 

in de eerste plaats uit het feit dat PostNL door het koppelen van zijn 24-uurs partijenpost 

aan andere diensten zijn marktmacht mogelijk (verder) kan overhevelen naar andere 

markten om de concurrentie op die markten te beperken. In de tweede plaats worden 

andere postvervoerbedrijven gedwongen te betalen voor extra diensten die zij niet nodig 

hebben waardoor hun kosten worden verhoogd en zij minder goed kunnen concurreren 

met PostNL.  

307. De afname van de 24-uurs partijenpost door postvervoerbedrijven zou gekoppeld kunnen 

worden aan de afname van één of meerdere andere diensten (bijvoorbeeld 48- en 72+-

uurs partijenpost), waarmee de kosten van postvervoerbedrijven onnodig zouden worden 

verhoogd.  

Ad 7) Strategisch productontwerp 

308. Een postvervoerbedrijf met AMM heeft de mogelijkheid zijn aanbod van 

postvervoerdiensten en dienstverlening strategisch te ontwerpen. Het postvervoerbedrijf 

met AMM ontwerpt zijn toegangsdienst dan zo dat concurrerende postvervoerbedrijven 

alleen tegen hoge kosten of pas na lange tijd gebruik kunnen maken van deze 

dienstverlening. Een postvervoerbedrijf met AMM heeft de prikkel om zijn producten 

strategisch te ontwerpen om zo toegang te frustreren en postvervoerbedrijven bij de 

afname van toegang te benadelen ten opzichte van (potentiële) zakelijke klanten die hij 

zelf bedient. 
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309. In het geval dat PostNL zijn logistieke inrichting en proces van postvervoer aanpast, kan 

hij, door geen rekening te houden met toegang voor postvervoerbedrijven, de kosten voor 

deze postvervoerbedrijven om toegang voor 24-uurs partijenpost te realiseren 

aanmerkelijk verhogen. PostNL kan ook bewust de logistieke inrichting van het 

postvervoer zodanig (her)inrichten dat de kosten voor postvervoerbedrijven om toegang 

af te nemen aanmerkelijk worden verhoogd. Deze dienst wordt dan minder aantrekkelijk 

of zelfs in het geheel niet meer afneembaar.  

310. PostNL kan bijvoorbeeld de aanlevertijden zodanig vaststellen dat postvervoerbedrijven 

onvoldoende tijd hebben om de sortering van de verzamelde partijenpost van hun eigen 

klanten af te ronden.
136

 Dit heeft tot gevolg dat de zakelijke klanten van concurrerende 

postvervoerbedrijven hun partijenpost ook eerder moeten aanleveren, waardoor de 

dienstverlening door die postvervoerbedrijven voor hen minder aantrekkelijk wordt.  

311. PostNL kan ook strategische beperkingen aanbrengen door onredelijke eisen te stellen 

aan de eigenschappen van de door postvervoerbedrijven als afnemers van toegang 

aangeleverde partijenpost. Bijvoorbeeld bepaalde eisen aan het uiterlijk en de opdruk, 

het gewicht, de dikte, de soort verpakking, de vorm en het formaat.  

312. Als voorbeeld van een dergelijke strategische beperking wijst de ACM op de invoering 

van de per sender voorwaarde met betrekking tot de door PostNL gehanteerde 

jaarvolumekorting. Deze voorwaarde raakt (nagenoeg) alleen andere 

postvervoerbedrijven en leidt ertoe dat zij slechts in aanmerking komen voor lagere 

kortingen dan de kortingen waar hun individuele zakelijke klanten aanspraak op zouden 

maken bij PostNL, wanneer deze klanten postvervoerdiensten direct bij PostNL zouden 

afnemen. Op deze manier zorgt PostNL ervoor dat andere postvervoerbedrijven nooit 

een commercieel aantrekkelijk aanbod kunnen doen aan hun zakelijke klanten. 

313. Daarbij geldt ook dat om in aanmerking te komen voor deze per sender kortingen de post 

per individuele afzender van het postvervoerbedrijf dient te worden aangeleverd bij 

PostNL, hetgeen haaks staat op het postverwerkingsproces van concurrerende 

postvervoerbedrijven. Deze postvervoerbedrijven voegen nu juist de post van 

verschillende afzenders, na deze gesplitst te hebben in eigen bezorging en bezorging 

door PostNL, bij elkaar in de aanlevering aan PostNL.  

314. Onder een dergelijke per sender voorwaarde voor de wholesale toegang is dus sprake 

van de facto toegangsweigering, omdat er daardoor geen reële businesscase meer 

                                                        
136

 Zie reacties op vragenlijst over mededingingsproblemen en verplichtingen, vraag 7 en 8. 
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bestaat voor concurrerende postvervoerbedrijven om van deze toegang gebruik te 

maken. 

Conclusie 

315. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat PostNL de prikkel en de mogelijkheid 

heeft om gedragingen te vertonen die kunnen leiden tot ieder van de hiervoor vermelde 

toegangsgerelateerde mededingingsproblemen. Het effect hiervan is een belemmering 

van de mededinging op de afgebakende relevante markten, hetgeen in het nadeel is van 

postvervoerbedrijven en eindgebruikers. 

4.6 Prijsgerelateerde mededingingsproblemen 

316. Een postvervoerbedrijf met AMM kan door zijn prijzen op een bepaalde wijze vast te 

stellen, de concurrentiepositie van andere postvervoerbedrijven ondermijnen en 

klantengroepen uitbuiten. Hierna zal de ACM de prijsgerelateerde 

mededingingsproblemen prijsdiscriminatie (uitbuitend effect) en marge-uitholling 

(uitsluitend effect) bespreken. 

317. Hoewel deze prijsgerelateerde mededingingsproblemen zich in meer of mindere mate 

voordoen in alle afgebakende relevante markten bestaan er verschillen in 

concurrentieomstandigheden op deze markten die bepaalde gedragingen in meer of 

mindere mate mogelijk maken. Een verschil betreft de aanwezigheid van Sandd als 

postvervoerbedrijf met een eigen landelijk postvervoernetwerk die een verschillende 

positie op de drie afgebakende markten inneemt. Deze verschillen worden (voor zover 

relevant) besproken bij de afzonderlijke prijsgerelateerde mededingingsproblemen. 

4.6.1 Prijsdiscriminatie 

318. Bij prijsdiscriminatie hanteert een postvervoerbedrijf met AMM verschillende tarieven ten 

opzichte van verschillende (categorieën van) zakelijke afzenders. Het hanteren van 

prijsdiscriminatie stelt PostNL als gevolg van beperkte mededinging in staat om bepaalde 

klantengroepen uit te buiten. Het potentiële mededingingsprobleem dat bestaat voor 24-

uurs partijenpost ziet op het uitbuiten van (groepen van) klanten. 

Prikkel en mogelijkheid om de tarieven van 24-uurs partijenpost hoog vast te stellen 

319. Bovenstaande illustreert dat PostNL de prikkel heeft tot prijsdiscriminatie om zo bepaalde 

(groepen van) klanten uit te buiten door middel van het vaststellen van retailtarieven 

boven het competitieve prijsniveau. Bij beperkte concurrentie levert een prijsverhoging in 

beginsel immers een omzetstijging op. Voorts heeft PostNL in alle afgebakende relevante 
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markten AMM. Daarom heeft PostNL ook de mogelijkheid om bepaalde (groepen van) 

klanten uit te buiten. Dit wordt hieronder verder toegelicht.  

320. In de kleinzakelijke postmarkt zijn er zonder gereguleerde toegang tot het 

postvervoernetwerk van PostNL zeer weinig mogelijkheden voor zakelijke afzenders om 

te kiezen voor een ander postvervoerbedrijf dat hun post landelijk kan vervoeren. Bij 

kleine volumes is Sandd in slechts zeer uitzonderlijke gevallen een alternatief. In de 

kleinzakelijke postmarkt is PostNL dan ook sterk vergelijkbaar met een monopolist. De 

enige begrenzing die PostNL heeft in het verhogen van de tarieven betreft de 

vastgestelde (enkelstuks) frankeermachinetarieven omdat deze tarieven onderdeel 

uitmaken van de UPD en dus onderhevig zijn aan een prijsplafond. 

321. In de middenzakelijke postmarkt ondervindt PostNL enige concurrentie van Sandd. Voor 

de grotere zakelijke afzenders in deze markt is Sandd in enige mate een alternatief voor 

een deel van de behoefte aan het versturen van partijenpost. Het aanbod van Sandd 

bestaat voornamelijk uit het vervoeren van grote partijen post (gecodeerde en 

gesorteerde) post met een 72+-uurs servicekader. Klanten zien Sandd als mogelijk 

alternatief voor een deel van hun behoefte aan postvervoer wanneer: (1) een 72+-uurs 

servicekader geen belemmering vormt, (2) het centraal aanleveren van post geen 

onevenredige hoge kosten met zich meebrengt, en (3) een zakelijke afzender bereid is 

en het hem mogelijk wordt gemaakt een deel van zijn behoefte aan postvervoer uit te 

besteden aan een ander postvervoerbedrijf en dus te kiezen voor een multi-vendor 

beleid. Een groot deel van de vraag van zakelijke afzenders in de middenzakelijke 

postmarkt voldoet niet aan bovenstaande criteria. Door de vele mogelijkheden die 

PostNL heeft om zijn prijzen te differentiëren zal PostNL door middel van 

kruissubsidiëring voor het betwiste deel van de markt zijn prijzen mogelijk verlagen onder 

druk van concurrentie en voor het niet betwiste deel van de markt, waar geen of veel 

minder concurrentie is, zijn prijzen hoog houden. De mogelijkheid bestaat dus in de 

middenzakelijke markt om op deze wijze door prijsdiscriminatie de tarieven hoog te 

houden, zij het in mindere mate dan in de kleinzakelijke postmarkt. 

322. De grootzakelijke postmarkt bestaat uit zakelijke afzenders (zoals banken, verzekeraars, 

energie- en telecombedrijven en de specifieke klantgroep mailinghuizen) die grote tot 

zeer grote hoeveelheden partijenpost verzenden. In de grootzakelijke postmarkt 

ondervindt PostNL eveneens concurrentie van Sandd. Aan de bovenstaande drie criteria 

om over te stappen naar Sandd wordt in deze markt vaker voldaan. Ook in de 

grootzakelijke postmarkt zijn er echter nog voldoende zakelijke afzenders met een 

bepaalde behoefte aan postvervoer, zoals een 24-uurs servicekader, die afhankelijk 

blijven van een aanbod van PostNL. Omdat PostNL voor de klanten in deze markt op 
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individuele basis een aanbod doet, heeft PostNL de mogelijkheid om via prijsdiscriminatie 

de prijzen boven het competitieve niveau te houden. 

Conclusie 

323. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat PostNL de prikkel en de mogelijkheid 

heeft om prijsdiscriminatie toe te passen en prijzen boven het competitieve niveau te 

vragen aan bepaalde klantengroepen. Deze mogelijkheden zijn het grootst in de 

kleinzakelijke en middenzakelijke postmarkt. In beperkte mate zijn deze mogelijkheden 

aanwezig in de grootzakelijke postmarkt. Het effect hiervan is het potentiële 

mededingingsprobleem uitbuiting van (groepen van) klanten. 

4.6.2 Marge-uitholling 

324. Een postvervoerbedrijf met AMM kan de marges van concurrerende postvervoerbedrijven 

uithollen door een zodanige combinatie van retail tarieven en tarieven voor 

postvervoerbedrijven te hanteren, dat er voor deze concurrerende postvervoerbedrijven 

onvoldoende marge overblijft om te kunnen concurreren.
137

 Het kan gaan om hoge 

tarieven die in rekening worden gebracht aan postvervoerbedrijven (de afnemers van 

toegang), (selectief) lage prijzen voor zakelijke klanten, dan wel een combinatie van 

beide. 

325. De tarieven die in rekening worden gebracht aan postvervoerbedrijven hoeven niet het 

karakter te hebben van buitensporig hoge prijzen en de tarieven voor klanten hoeven niet 

het karakter te krijgen van roofprijzen om te kunnen spreken van marge-uitholling. Ook 

lagere dan buitensporig hoge prijzen en tarieven boven het niveau van roofprijzen, 

kunnen leiden tot marge-uitholling bij concurrerende postvervoerbedrijven en een 

uitsluitend effect op andere postvervoerbedrijven hebben voor het vervoer van 24-uurs 

partijenpost. 

326. Om daadwerkelijk te kunnen concurreren met PostNL moeten postvervoerbedrijven in 

staat zijn om 24-uurs partijenpost aan te bieden. Voor het verdere vervoer van 24-uurs 

                                                        
137

 Het potentiële mededingingsprobleem van marge-uitholling wordt specifiek genoemd in artikel 13f van de Postwet. 

Het mededingingsrecht erkent marge-uitholling als een mogelijk misbruik van een economische machtspositie. Daarbij 

bevestigt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat marge-uitholling zelfstandig een misbruik in de zin van artikel 

102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie VWEU kan vormen. 

Zie: HvJ EU 14 oktober 2010, zaak C-280/08 P, Deutsche Telekom, r.o. 183, aangehaald en uitgewerkt in een 

prejudiciële procedure over de reikwijdte van deze vorm van misbruik: HvJ EU 17 februari 2011, zaak C-52/09, 

Konkurrensverket vs. TeliaSonera. 
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partijenpost buiten hun eigen bezorgingsgebied zijn zij afhankelijk van toegang tot het 

postvervoernetwerk van PostNL. Een (te) hoog wholesaletarief verhoogt de kosten voor 

postvervoerbedrijven die afhankelijk zijn van het netwerk van PostNL en zorgt er dus voor 

dat andere postvervoerbedrijven geen met PostNL concurrerend aanbod kunnen doen. 

PostNL heeft zodoende de prikkel om deze concurrerende postvervoerbedrijven een 

hoog wholesaletarief te rekenen om op die manier de marge van zijn concurrenten uit te 

hollen. De bedoelde afhankelijkheidsrelatie zorgt er ook voor dat PostNL de mogelijkheid 

heeft om dergelijke tarieven in rekening te brengen. Alternatieven voor het onderbrengen 

van 24-uurs partijenpost voor het verdere vervoer in Nederland hebben de betrokken 

postvervoerbedrijven immers onvoldoende of niet. 

327. Uit de ACM verrichte onderzoeken naar de naleving door PostNL van artikel 9 van de 

Postwet blijkt dat PostNL het hier bedoelde gedrag in de praktijk ook daadwerkelijk laat 

zien. Ter illustratie, de introductie van per sender als voorwaarde voor het verkrijgen van 

bepaalde kortingen voor partijenpost heeft een kostenverhogend en daarmee marge-

uithollend effect voor concurrerende postvervoerbedrijven. 

328. Naast een verhoging van de wholesaletarieven kan marge-uitholling ook ontstaan door 

het (selectief) verlagen van de retailprijzen waardoor concurrerende postvervoerbedrijven 

niet in staat zijn bepaalde afzenders een concurrerend aanbod te doen. De prikkel en de 

mogelijkheid tot dit gedrag is vooral groot in markten waar individuele prijzen worden 

afgesproken en daarmee deze prijzen niet transparant zijn. Dit betreft de midden- en 

grootzakelijke postmarkten. Ook heeft PostNL een prikkel tot het hanteren van 

strategische win-back actieprijzen gericht op bepaalde klanten van concurrenten of het 

inlocken van bepaalde strategische klanten (behoud door middel van het verstrekken van 

lagere prijzen voor langlopende contracten) waarmee de verdere groei van 

concurrerende postvervoerbedrijven wordt gehinderd en de toetreding van concurrerende 

postvervoerbedrijven op de midden- en grootzakelijke postmarkten vanuit de 

kleinzakelijke postmarkt (bijvoorbeeld door het verder uitbouwen van hun bezorgnetwerk) 

wordt voorkomen. 

329. PostNL heeft ook de mogelijkheid om in de midden- en grootzakelijke postmarkten 

selectief lage prijzen te hanteren. In deze markten heeft PostNL een accountrelatie met 

zijn klanten en worden prijzen vaak individueel afgesproken. 

330. In de kleinzakelijke postmarkt zijn deze mogelijkheden beperkter omdat tarieven en 

voorwaarden vaak standaard zijn en er vaak ook geen accountrelatie bestaat tussen 

PostNL en de klant. Hierdoor zijn selectieve prijsverlagingen minder gemakkelijk door te 

voeren. Er bestaat dan namelijk een reëel risico dat prijsverlagingen leiden tot 
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kannibalisatie van het eigen (met hogere tarieven bediende) klantenbestand. Toch zijn er 

ook andere mogelijkheden om met de prijzen te discrimineren, bijvoorbeeld door het 

inrichten van een ‘B-merk’ (als prijsvechtersmerk), gerichte marketingcampagnes op het 

terugwinnen van klanten, etc. 

331. In de praktijk ziet de ACM ook [vertrouwelijk:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ]. 

Conclusie 

332. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat PostNL de prikkel en de mogelijkheid 

heeft tot marge-uitholling. Het effect hiervan is een belemmering van de mededinging op 

de afgebakende relevante markten, hetgeen in het nadeel is van postvervoerbedrijven en 

eindgebruikers. 

4.7 Conclusie 

333. De ACM concludeert dat PostNL op de afgebakende relevante markten de prikkel en de 

mogelijkheid heeft om mededingingsbeperkende gedragingen te vertonen. Deze hebben 

een (potentieel) negatief effect op het realiseren van de doelstellingen van de Postwet. 

Het gaat om de volgende potentiële mededingingsproblemen: 

 toegangsweigering; 

 discriminatoir gebruik of achterhouden van informatie; 

 oneigenlijk gebruik van informatie 

 vertragingstactieken; 

 onbillijke voorwaarden; 

 kwaliteitsdiscriminatie; 

 koppelverkoop; 

 strategisch productontwerp; 

 prijsdiscriminatie; en 

 marge-uitholling. 
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5 Verplichtingen 

5.1 Inleiding 

334. In dit hoofdstuk bepaalt de ACM of en welke verplichtingen aan PostNL moeten worden 

opgelegd om de in het voorgaande hoofdstuk geïdentificeerde potentiële 

mededingingsproblemen te voorkomen. 

335. Daartoe geeft de ACM eerst het beoordelingskader weer dat bij het bepalen van de op te 

leggen verplichtingen is toegepast (paragraaf 5.2). Vervolgens beschrijft de ACM welke 

verplichtingen aan PostNL worden opgelegd en welke voorschriften daaraan verbonden 

worden (paragraaf 5.3 tot en met 5.5). Daarna gaat de ACM in paragraaf 5.6 in op de 

inwerkingtreding van de verplichtingen. In paragraaf 5.7 presenteert de ACM ten slotte 

een overzichtstabel van de verplichtingen behorend bij de potentiële 

mededingingsproblemen. 

5.2 Beoordelingskader verplichtingen 

336. Indien de ACM op basis van een marktanalyse van oordeel is dat een postvervoerbedrijf 

beschikt over AMM kan zij op basis van artikel 13b van de Postwet dat postvervoerbedrijf 

één of meer verplichtingen opleggen als bedoeld in de artikelen 13e tot en met 13k van 

de Postwet. Het opleggen van verplichtingen heeft daarbij als doel om potentiële 

mededingingsproblemen te voorkomen.
138

 Op grond van artikel 13b, derde lid, van de 

Postwet neemt de ACM bij het opleggen van verplichtingen de eisen van proportionaliteit 

in acht. 

337. Blijkens de wetsgeschiedenis houdt het proportionaliteitsvereiste in dat de ACM dient af 

te wegen of een verplichting in een concreet geval van AMM, gelet op het potentiële 

mededingingsprobleem dat is geïdentificeerd, noodzakelijk, geschikt en passend is. Een 

verplichting is noodzakelijk, geschikt en passend indien deze is gebaseerd op de aard 

van het geconstateerde probleem en in het licht van de door de wetgever beoogde 

doelstellingen proportioneel en gerechtvaardigd is.
139

 

338. Een nadere invulling van het beoordelingskader voor het opleggen van een of meer 

verplichtingen als bedoeld in de artikelen 13e tot en met 13k van de Postwet wordt 

gegeven door de Beleidsregel.
140

 

                                                        
138

 Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, p. 6. 
139

 Kamerstukken II 2012/13, 33 501, nr. 3, p. 7 en 22.  
140

 Beleidsregel van 18 december 2016, nr. WJZ / 16194652, Stcrt. 2016 nr. 70314. 
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339. Dat beoordelingskader vraagt volgens de Minister om een beleidsregel die enerzijds een 

verduidelijking van de doelstellingen van het AMM-instrument en anderzijds een nadere 

uitwerking van de daarbij geldende proportionaliteitseis geeft. Beoogd is om onwenselijke 

effecten voor de lange termijn te voorkomen en reguleringszekerheid te bieden aan 

marktpartijen. De Beleidsregel beoogt daarbij sturing te geven aan de ACM bij het 

toepassen van het AMM-instrument zodat het handelen van de ACM is afgestemd op het 

beleid van de Minister.  

340. In het licht van de doelen van het ex ante toezicht schrijft de Beleidsregel in artikel 2, 

eerste lid, voor dat de ACM ervoor zorgt dat haar AMM-besluiten niet verder strekken dan 

nodig is om potentiële mededingingsproblemen op een door de ACM afgebakende 

relevante markt voor postvervoerdiensten te adresseren en statische en dynamische 

efficiëntie op de markt voor postvervoerdiensten te borgen. Ter verwezenlijking van die 

doelen moeten de besluiten van de ACM er volgens artikel 2, tweede lid, toe bijdragen 

dat postvervoerbedrijven ook op de lange termijn kunnen innoveren en investeren in hun 

netwerk en met betrekking tot de postvervoerdiensten kunnen concurreren op zowel 

kwaliteit als prijs.  

341. In het kader van de proportionaliteitseis bepaalt de Beleidsregel in artikel 3, eerste lid, dat 

de ACM uitsluitend verplichtingen oplegt die noodzakelijk en geschikt zijn en het minst 

vergaande middel zijn om de in randnummer 340 genoemde doelen te bereiken. Dat 

betekent volgens artikel 3, tweede lid, dat de ACM geen verplichtingen oplegt die verder 

gaan dan nodig is om andere postvervoerbedrijven op de afgebakende relevante markt in 

staat te stellen op de lange termijn met de AMM-partij te concurreren of die tot effect 

hebben dat de financiële situatie van het postvervoerbedrijf met aanmerkelijke 

marktmacht zodanig verstoord wordt dat financiële instabiliteit dreigt. 

342. Artikel 4 van de Beleidsregel draagt de ACM ten slotte op om bij de onderbouwing van de 

verplichtingen in het licht van bovenstaande een zoveel mogelijk kwantitatieve 

impactanalyse aan te leveren van de economische effecten op de postmarkt en van de 

reguleringskosten van het besluit.  

343. Met het opleggen van de navolgende verplichtingen beoogt de ACM effectieve en 

duurzame concurrentie op de relevante markten te bevorderen. Deze concurrentie 

betekent dat eindgebruikers de keuze hebben tussen verschillende aanbieders van 24-

uurs partijenpost. Dit leidt tot lagere prijzen en heeft een betere kwaliteit van 

dienstverlening tot gevolg. Bij de beoordeling van de proportionaliteit van de 

verplichtingen heeft de ACM eveneens de doelstelling van infrastructuurconcurrentie en 

de Beleidsregel betrokken.  
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5.3 Toegangsverplichting 

344. De ACM kan op grond van artikel 13e, eerste lid, van de Postwet de verplichting 

opleggen om te voldoen aan redelijke verzoeken tot door de ACM te bepalen vormen van 

toegang. Dit kan als de ACM oordeelt dat het weigeren van toegang of andere 

toegangsgerelateerde mededingingsproblemen de ontwikkeling van een duurzaam 

concurrerende retailmarkt belemmeren en/of niet in het belang van de eindgebruiker is. In 

deze paragraaf onderzoekt de ACM of het opleggen van een toegangsverplichting een 

noodzakelijke, geschikte en passende verplichting is.  

5.3.1 Noodzaak en geschiktheid van een toegangsverplichting 

345. De ACM heeft geconcludeerd dat PostNL op de afgebakende relevante markten de 

prikkel en de mogelijkheid heeft om onder meer de volgende mededingingsbeperkende 

gedragingen te vertonen: 

 toegangsweigering; 

 discriminatoir gebruik of achterhouden van informatie; 

 oneigenlijk gebruik van informatie; 

 vertragingstactieken; 

 onbillijke voorwaarden; 

 kwaliteitsdiscriminatie; 

 koppelverkoop; en 

 strategisch productontwerp. 

346. Gelet op het bestaan van deze potentiële mededingingsproblemen is het noodzakelijk om 

een toegangsverplichting op te leggen. De toegangsverplichting is geschikt om het 

potentiële mededingingsprobleem van toegangsweigering en andere 

toegangsgerelateerde mededingingsproblemen op de relevante markten te adresseren. 

De toegangsverplichting stelt namelijk andere postvervoerbedrijven in staat om de 

afgebakende markten te betreden, dan wel op die markten actief te blijven, en met 

PostNL te kunnen (blijven) concurreren. 

Conclusie 

347. De ACM concludeert dat het opleggen van een toegangsverplichting noodzakelijk en 

geschikt is voor het voorkomen van toegangsweigering en andere toegangsgerelateerde 

mededingingsproblemen. 
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5.3.2 Vorm van toegang en passendheid 

348. Op grond van artikel 13e, eerste lid, van de Postwet dient de ACM te bepalen op welke 

vorm van toegang de verplichting om te voldoen aan redelijke verzoeken ziet. Gelet op 

de conclusie dat het opleggen van een toegangsverplichting noodzakelijk en geschikt is 

ter voorkoming van potentiële mededingingsproblemen die het gevolg zijn van 

toegangsweigering en andere toegangsgerelateerde mededingingsproblemen, 

beoordeelt de ACM navolgend, met inachtneming van de in de Beleidsregel gestelde 

eisen, welke vorm van toegang passend is. 

349. In de analyse van de potentiële mededingingsproblemen heeft de ACM vastgesteld dat 

toegangsweigering en de andere toegangsgerelateerde mededingingsbeperkende 

gedragingen mededingingsproblemen kunnen veroorzaken ten aanzien van 24-uurs 

partijenpost. Op grond van deze analyse bepaalt de ACM dan ook dat de vorm van 

toegang die PostNL tot zijn postvervoernetwerk dient te verlenen 24-uurs partijenpost 

(hierna: toegang voor 24-uurs partijenpost) is. Nu deze vorm van toegang is toegespitst 

op de dienstverlening waarop de geconstateerde potentiële mededingingsproblemen 

zien, concludeert de ACM dat dit een passende vorm van toegang is. Er is, zoals de ACM 

op grond van artikel 3 van de Beleidsregel in haar overweging moet meenemen, geen 

minder vergaande vorm van toegang die het mededingingsprobleem toegangsweigering 

en de andere toegangsgerelateerde mededingingsproblemen voldoende wegneemt.  

Conclusie 

350. De door de ACM bepaalde vorm van toegang, zoals bedoeld in artikel 13e, eerste lid, van 

de Postwet, is de toegang voor 24-uurs partijenpost. Op grond daarvan wordt PostNL 

verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken om toegang voor 24-uurs partijenpost. 

5.3.3 Redelijke verzoeken 

351. PostNL is verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken om toegang voor 24-uurs 

partijenpost.  

352. Om toegang voor 24-uurs partijenpost te waarborgen, zal de ACM navolgend aangeven 

welk verzoek om toegang zij in ieder geval redelijk vindt
141

. 

353. De ACM bepaalt hierbij dat een verzoek om toegang voor 24-uurs partijenpost in ieder 

geval een redelijk verzoek is als bedoeld in artikel 13e, eerste lid, van de Postwet, indien 

wordt verzocht om:  

                                                        
141

 Zie in dit verband ook randnummer 365. 
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(i) het kunnen aanleveren van 24-uurs partijenpost in de volgende categorieën
142

: 

a. “Wholesale Klein” 

b. “Wholesale Groot” 

c. “Wholesale Bijzonder” 

d. “Wholesale Gemengd” 

e. “Wholesale Brievenbuspakjes+”; 

(ii) het kunnen aanleveren van 24-uurs partijenpost in de onder (i) genoemde 

categorieën op één van de aanleverlocaties van PostNL
143

; 

(iii) het kunnen aanleveren van 24-uurs partijenpost in de onder (i) genoemde 

categorieën op de wijze, de dagen en de uiterste aanlevertijden op de 

verschillende aanleverlocaties van PostNL, zoals PostNL die toepast ten 

behoeve van zijn dienstverlening voor zakelijke klanten. Met betrekking tot de 

aanleverlocatie “business balie van een sorteercentrum buszendingen” geldt dat 

de uiterste aanlevertijd voor aangeleverde 24-uurspartijenpost niet voor 21.00 

uur mag liggen. 

354. Ad (i): In zijn aanbod aan zakelijke klanten stelt PostNL momenteel aan de samenstelling 

van 24-uurs partijenpost Klein, Groot en Bijzonder de voorwaarden dat het uiterlijk, het 

formaat en de afzender van de poststukken in een partij identiek moeten zijn
144

 en dat de 

afzonderlijke poststukken in dezelfde gewichtstrap
145

 moeten vallen. Met betrekking tot 

de samenstelling van 24-uurs partijenpost Gemengd en Brievenbuspakjes+ stelt PostNL 

momenteel de voorwaarde dat de afzender van de poststukken in een partij identiek moet 

zijn.
146

 

                                                        
142

 De betreffende categorieën zijn hierna nader uitgewerkt in Ad (i) en in Tabel 6. 
143

 Zie voor aanlevering op de PostNL-locaties de PostNL-brochure ‘Posttarieven Per januari 2017’ (Tarievenboekje 

PostNL 2017), p. 12. 
144

 Tarievenboekje PostNL 2017, p. 8, 10 en 15. 
145

 Bijvoorbeeld 30-40 gram. PostNL-brochure ‘Posttarieven Per januari 2017’ (Tarievenboekje PostNL 2017), p. 15 en 

19). 
146

 Uiterlijk, formaat en gewicht mogen verschillen. Met betrekking tot het formaat gelden minimale en maximale 

afmetingen en er wordt voor Gemengd gewerkt met verschillende gewichtstrappen, die worden bepaald op basis van 

het gemiddelde gewicht van de afzonderlijke poststukken van de partij. 
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355. Postvervoerbedrijven leveren 24-uurs partijenpost bij PostNL aan bestaande uit 

poststukken van verschillende klanten, hetgeen betekent dat de poststukken in een partij 

post die uit deze poststukken is samengesteld qua uiterlijk, gewichtstrap, formaat en 

afzender zullen verschillen. Het gevolg is dat, indien een partij één of meer poststukken 

bevat die niet binnen de gewichts- of afmetingsgrenzen van de voornoemde categorieën 

valt, deze partij moet worden aangeboden als een gemengde partij of als meerdere 

gescheiden partijen, waarbij de gewichts- en afmetingsgrenzen niet worden 

overschreden. De ACM is van oordeel dat de door PostNL gehanteerde stringente 

voorwaarden de toegang voor postvervoerbedrijven onnodig belemmeren. Deze 

voorwaarden zijn ook niet noodzakelijk om 24-uurs partijenpost te verwerken. 

356. Gelet op het vorenstaande is de ACM van oordeel dat een verzoek om toegang 

inhoudende de afname van 24-uurs partijenpost Klein, Groot of Bijzonder, zonder de 

voorwaarden van identiek uiterlijk, gewichtstrap, formaat en afzender van de afzonderlijke 

poststukken in een partij redelijk is. Met betrekking tot een verzoek om toegang 

inhoudende de afname van partijenpost Gemengd en Brievenbuspakjes+ is de ACM van 

oordeel dat dit redelijk is, ook wanneer de poststukken binnen een partij van 

verschillende afzenders afkomstig zijn.  

357. Het gevolg van het vorenstaande is dat PostNL in ieder geval toegang voor vijf 24-uurs 

partijenpost producten moet bieden, namelijk “Wholesale Klein”, “Wholesale Groot”, 

“Wholesale Bijzonder”, “Wholesale Gemengd” en “Wholesale Brievenbuspakjes+”. Omdat 

deze diensten op sommige punten afwijken van de productindelingen op retailniveau is in 

de benamingen “Wholesale” toegevoegd.  

358. In het hierboven beschreven wholesaleaanbod is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij 

de kenmerken van de verschillende 24-uurs producten uit het huidige retailaanbod van 

24-uurs partijenpost van PostNL, zoals dit volgt uit het Openbare Tarievenboekje 2017. 

Er wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de wijze waarop partijen post van 

postvervoerbedrijven, gezien het feit dat zij meerdere klanten hebben, zijn samengesteld. 

In Tabel 6 is weergegeven welke kenmerken de verschillende wholesale 

toegangsproducten hebben. De in deze tabel genoemde kenmerken zijn niet limitatief 

bedoeld. Het staat PostNL vrij om binnen de reikwijdte van dit marktanalysebesluit 

redelijke aanvullende voorwaarden te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van de wijze 

van aanleveren van partijen post en de vormgeving van individuele postzendingen die 

daarvan deel uit maken. Alle voorwaarden die gelden voor de toegang voor 24-uurs 

partijenpost moeten bekend worden gemaakt en worden opgenomen in het 

referentieaanbod (zie hierna paragraaf 5.5). Verder geldt dat voor zover een afzonderlijk 

poststuk voldoet aan de kenmerken van de categorie Wholesale Klein, Wholesale Groot 
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of Wholesale Bijzonder, dit poststuk niet mag worden ingebracht in een partij post waarbij 

de kenmerken van de afzonderlijke poststukken in die partij overeenkomen met één van 

de twee andere categorieën (bijvoorbeeld een poststuk Wholesale Klein mag niet in een 

partij post Wholesale Groot en een poststuk Wholesale Groot mag niet in een partij post 

Wholesale Bijzonder). Dergelijke poststukken kunnen wel worden ingebracht in een partij 

post Wholesale Gemengd. Wholesale Brievenbuspakjes+ vormt een geheel aparte 

categorie vanwege de functionaliteit track & trace; een afzonderlijk Brievenbuspakje+ kan 

daarom niet worden ingebracht in een partij post Wholesale Gemengd. 

359. Ad (ii): Postvervoerbedrijven kunnen momenteel op grond van artikel 9 van de Postwet 

op al deze locaties hun 24-uurs partijenpost aanleveren. Bij het wegvallen van artikel 9 

kan PostNL de toegang belemmeren door op bepaalde aanleverlocaties geen 24-uurs 

partijenpost aan te nemen van postvervoerbedrijven of tegen verslechterde voorwaarden. 

De impact hiervan op postvervoerbedrijven is groot. Het is daarom van wezenlijk belang 

dat postvervoerbedrijven op alle beschikbare aanleverlocaties van PostNL hun 24-uurs 

partijenpost kunnen aanbieden. De verplichting is ook niet belastend voor PostNL, omdat 

deze aansluit bij de toegang die PostNL thans op grond artikel 9 van de Postwet moet 

bieden en zakelijke klanten momenteel ook hun partijenpost op deze aanleverlocaties 

aanbieden. 

360. Ad (iii): De ACM acht het redelijk dat postvervoerbedrijven hun 24-uurs partijenpost op 

dezelfde dagen, uiterste aanlevertijden en wijze als zakelijke klanten moeten kunnen 

aanleveren. 

361. In de voorwaarden voor zakelijke klanten en postvervoerbedrijven heeft PostNL het 

volgende bepaald: ’onder voorbehoud van beschikbare capaciteit is er de mogelijkheid 

om na sluitingstijd tussen 19.30 en 21.00 uur op één van de sorteercentra partijenpost 

aan te bieden’
147

. De ACM is van oordeel dat een dergelijke voorwaarde onvoldoende 

waarborgen biedt voor postvervoerbedrijven die een beroep doen op de 

toegangsverplichting van PostNL dat hun aangeleverde 24-uurs partijenpost altijd als 24-

uurs partijenpost wordt verwerkt. De aard van het postverwerkingsproces van 

postvervoerbedrijven maakt dat zij enige tijd nodig hebben om de post te verwerken en te 

transporteren naar de aanleverlocaties van PostNL. Het uiterlijk om 21.00 uur kunnen 

aanleveren van 24-uurs partijenpost bij de sorteercentra van PostNL, hetgeen onder het 

regime van artikel 9 van de Postwet de praktijk was en dus ook mogelijk is, is dan ook 

een vereiste om te kunnen concurreren met PostNL. 

                                                        
147

 PostNL-brochure Posttarieven per januari 2017 (Tarievenboekje PostNL 2017), p. 12. 
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362. In Tabel 6 worden de kenmerken van de verschillende wholesaletoegangsproducten, 

zoals uiteengezet onder punt (i), (ii) en (iii), schematisch weergegeven. Daarbij is 

volledigheidshalve ook een vergelijking gemaakt met het vigerende retailaanbod van 

PostNL, zoals dit beschreven staat in het Openbare Tarievenboekje 2017. De ACM merkt 

hierbij op dat de ACM in de onderstaande tabel voor het wholesaleaanbod 24-uurs 

partijenpost in vergelijking met geconsulteerde verplichtingen naar aanleiding van de 

consultatie wijzigingen heeft aangebracht. Een belangrijke wijziging is het toevoegen van 

de eis van het “sorteermachineklaar” aanleveren van de wholesale producten Klein, 

Groot en Bijzonder op de aanleverlocaties. Onder “sorteermachineklaar” wordt in dit 

marktanalysebesluit verstaan dat een partij post niet verwerkt hoeft te worden in de 

“opzetterij”.  
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Retailaanbod 24-uurs partijenpost 
 

Wholesaleaanbod 24-uurs partijenpost  

Klein 

 Uiterlijk, formaat en Afzender 

hetzelfde en alle zendingen binnen 

zelfde gewichtstrap 
 

 Minimum aantal: 250 

 Vorm: rechthoekig, bestaande uit 

één geheel 

 Minimum afmeting: 140 x 90 mm 

 Maximum afmeting: 162 x 229 mm 

 Maximum dikte: 5 mm 

 Vier gewichtstrappen, maximum 

gewicht: 50 gram 

 Inhoud: papier 

 Soort verpakking: gesloten envelop, 

kaart, selfmailer 

 Wijze van aanleveren: conform de 

“Voorwaarden aanleveren 

Partijenpost”, meest recente versie, 

van PostNL 
 
 

 Uiterste aanlevertijdstip PostNL-

locatie, niet zijnde buba
148

: uiterste 

aanlevertijdstip zoals PostNL dat 

toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening aan zakelijke klanten 

 Uiterste aanlevertijdstip buba: 19.30 

uur, maar onder voorbehoud van 

beschikbare capaciteit is er de 

mogelijkheid om na sluitingstijd buba 

om 19.30 en voor 21.00 op de buba 

aan te bieden. 

Klein 

 Uiterlijk, formaat, gewicht en Afzender mogen 

verschillen 
 

 Sorteermachineklaar 

 Minimum aantal: 250 

 Vorm: rechthoekig, bestaande uit één geheel 

 

 Minimum afmeting: 140 x 90 mm 

 Maximum afmeting: 162 x 229 mm 

 Maximum dikte: 5 mm 

 Maximum gewicht: 50 gram 
 

 Inhoud: papier 

 Soort verpakking: gesloten envelop, kaart, 

selfmailer 

 Wijze van aanleveren: conform de 

“Voorwaarden aanleveren Partijenpost”, meest 

recente versie, van PostNL, tenzij in dit 

marktanalysebesluit expliciet anders is 

aangegeven of bepaalde voorwaarden in relatie 

tot een postvervoerbedrijf onredelijk zijn 

 Uiterste aanlevertijdstip PostNL-locatie, niet 

zijnde buba: uiterste aanlevertijdstip zoals 

PostNL dat toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening aan zakelijke klanten 

 

 Uiterste aanlevertijdstip buba: 21.00 uur (met 

mogelijkheid voor PostNL om aanvullend 

aanbod te doen voor eerder aanleveren) 

                                                        
148

 De businessbalie op de sorteercentra buszendingen van PostNL. 
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Groot 

 Uiterlijk, formaat en Afzender 

hetzelfde en alle zendingen binnen 

zelfde gewichtstrap 

 Minimum aantal: 250 

 Vorm: rechthoekig, bestaande uit 

één geheel 

 Minimum afmeting: 140 x 90 mm 

 Maximum afmeting: 229 x 324 mm 

 Maximum dikte: 10 mm 

 Zeven gewichtstrappen, maximum 

gewicht: 350 gram 

 Inhoud: papier 

 Soort verpakking: gesloten envelop, 

kaart, selfmailer 

 Wijze van aanleveren: conform de 

“Voorwaarden aanleveren 

Partijenpost”, meest recente versie 

van PostNL 
 
 

 Uiterste aanlevertijdstip PostNL-

locatie, niet zijnde buba: uiterste 

aanlevertijdstip zoals PostNL dat 

toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening aan zakelijke klanten 

 Uiterste aanlevertijdstip buba: 19.30 

uur, maar onder voorbehoud van 

beschikbare capaciteit is er de 

mogelijkheid om na sluitingstijd buba 

om 19.30 en voor 21.00 op de op de 

buba aan te bieden. 

Groot 

 Uiterlijk, formaat, gewicht en Afzender mogen 

verschillen 

 Sorteermachineklaar 

 Minimum aantal: 250 

 Vorm: rechthoekig, bestaande uit één geheel 

 

 Minimum afmeting: 140 x 90 

 Maximum afmeting: 229 x 324 mm 

 Maximum dikte: 10 mm 

 Maximum gewicht: 350 gram 
 

 Inhoud: papier 

 Soort verpakking: gesloten envelop, kaart, 

selfmailer 

 Wijze van aanleveren: conform de 

“Voorwaarden aanleveren Partijenpost”, meest 

recente versie, van PostNL, tenzij in dit 

marktanalysebesluit expliciet anders is 

aangegeven of bepaalde voorwaarden in relatie 

tot een postvervoerbedrijf onredelijk zijn  

 Uiterste aanlevertijdstip PostNL-locatie, niet 

zijnde buba: uiterste aanlevertijdstip zoals 

PostNL dat toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening aan zakelijke klanten 

 

 Uiterste aanlevertijdstip buba: 21.00 uur (met 

mogelijkheid voor PostNL om aanvullend 

aanbod te doen voor eerder aanleveren) 
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Bijzonder 

 Uiterlijk, formaat en Afzender 

hetzelfde en alle zendingen binnen 

zelfde gewichtstrap 

 Minimum aantal: 250 

 Vorm: rechthoekig, bestaande uit 

één geheel 

 Minimum afmeting: 140 x 90 mm 

 Maximum afmeting: 380 x 265 mm 

 Maximum dikte: 32 mm 

 Tien gewichtstrappen, maximum 

gewicht: 2000 gram 

 Inhoud: alle soorten, ook goederen 

 Soort verpakking: alle soorten 

 Wijze van aanleveren: conform de 

“Voorwaarden aanleveren 

Partijenpost”, meest recente versie 

van PostNL 
 
 

 Uiterste aanlevertijdstip PostNL-

locatie, niet zijnde buba: uiterste 

aanlevertijdstip zoals PostNL dat 

toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening aan zakelijke klanten 

 Uiterste aanlevertijdstip buba: 19.30 

uur, maar onder voorbehoud van 

beschikbare capaciteit is er de 

mogelijkheid om na sluitingstijd buba 

om 19.30 en voor 21.00 op de buba 

aan te bieden. 

Bijzonder 

 Uiterlijk, formaat, gewicht en Afzender mogen 

verschillen 

 Sorteermachineklaar 

 Minimum aantal: 250 

 Vorm: rechthoekig, bestaande uit één geheel 

 

 Minimum afmeting: 140 x 90 mm 

 Maximum afmeting: 380 x 265 mm 

 Maximum dikte: 32 mm 

 Maximum gewicht: 2000 gram 
 

 Inhoud: alle soorten, ook goederen 

 Soort verpakking: alle soorten 

 Wijze van aanleveren: conform de 

“Voorwaarden aanleveren Partijenpost”, meest 

recente versie, van PostNL, tenzij in dit 

marktanalysebesluit expliciet anders is 

aangegeven of bepaalde voorwaarden in relatie 

tot een postvervoerbedrijf onredelijk zijn 

 Uiterste aanlevertijdstip PostNL-locatie, niet 

zijnde buba: uiterste aanlevertijdstip zoals 

PostNL dat toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening aan zakelijke klanten 

 

 Uiterste aanlevertijdstip buba: 21.00 uur (met 

mogelijkheid voor PostNL om aanvullend 

aanbod te doen voor eerder aanleveren) 
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Gemengd 

 Uiterlijk, formaat en gewicht mogen 

verschillen. 

 Afzender hetzelfde 

 Minimum aantal: 250 

 Vorm: rechthoekig, bestaande uit 

één geheel 

 Minimum afmeting: 140 x 90 mm 

 Maximum afmeting: 380 x 265 mm 

 Maximum dikte: 32 mm 

 Negen gewichtstrappen, maximum 

gewicht: 2000 gram 

 Inhoud: alle soorten, ook goederen 

 Soort verpakking: alle soorten 

 Wijze van aanleveren: conform de 

“Voorwaarden aanleveren 

Partijenpost”, meest recente versie 

van PostNL  
 
 

 Uiterste aanlevertijdstip PostNL-

locatie, niet zijnde buba: uiterste 

aanlevertijdstip zoals PostNL dat 

toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening aan zakelijke klanten 

 Uiterste aanlevertijdstip buba: 19.30 

uur, maar onder voorbehoud van 

beschikbare capaciteit is er de 

mogelijkheid om na sluitingstijd buba 

om 19.30 en voor 21.00 op de buba 

aan te bieden. 

Gemengd 

 Uiterlijk, formaat en gewicht mogen verschillen 

 

 Afzender: mag verschillen 

 Minimum aantal: 250 

 Vorm: rechthoekig, bestaande uit één geheel 

 

 Minimum afmeting: 140 x 90 mm 

 Maximum afmeting: 380 x 265 mm 

 Maximum dikte: 32 mm 

 Maximum gewicht: 2000 gram 
 

 Inhoud: alle soorten, ook goederen 

 Soort verpakking: alle soorten 

 Wijze van aanleveren: conform de 

“Voorwaarden aanleveren Partijenpost”, meest 

recente versie, van PostNL, tenzij in dit 

marktanalysebesluit expliciet anders is 

aangegeven of bepaalde voorwaarden in relatie 

tot een postvervoerbedrijf onredelijk zijn 

 Uiterste aanlevertijdstip PostNL-locatie, niet 

zijnde buba: uiterste aanlevertijdstip zoals 

PostNL dat toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening aan zakelijke klanten 

 

 Uiterste aanlevertijdstip buba: 21.00 uur (met 

mogelijkheid voor PostNL om aanvullend 

aanbod te doen voor eerder aanleveren) 
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Brievenbuspakjes+ 

 Uiterlijk, formaat en gewicht mogen 

verschillen 

 Afzender: hetzelfde 

 Minimum aantal: 1 

 Vorm: rechthoekig, bestaande uit 

één geheel 

 Minimum afmeting: 140 x 90 mm 

 Maximum afmeting: 380 x 265 mm 

(brievenbusformaat)  

 Maximum dikte: 32 mm 

(brievenbusformaat) 

 Maximum gewicht: 2000 gram 
 

 Inhoud: alle soorten, ook goederen 

 Soort verpakking: beschermende 

verpakking 

 Track & Trace 

 Wijze van aanleveren: conform de 

“Voorwaarden aanleveren 

Partijenpost”, meest recente versie 

van PostNL 
 
 
 

 Uiterste aanlevertijdstip PostNL-

locatie, niet zijnde buba: uiterste 

aanlevertijdstip zoals PostNL dat 

toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening aan zakelijke klanten 

 Uiterste aanlevertijdstip buba: 19.30 

uur, maar onder voorbehoud van 

beschikbare capaciteit is er de 

mogelijkheid om na sluitingstijd buba 

om 19.30 en voor 21.00 op de buba 

aan te bieden. 

Brievenbuspakjes+ 

 Uiterlijk, formaat en gewicht mogen verschillen 

 

 Afzender: mag verschillen 

 Minimum aantal: 1 

 Vorm: rechthoekig, bestaande uit één geheel 

 

 Minimum afmeting: 140 x 90 mm 

 Maximum afmeting: 380 x 265 mm 

(brievenbusformaat)  

 Maximum dikte: 32 mm (brievenbusformaat) 

 

 Maximum gewicht: 2000 gram 

 Eén tarief 

 Inhoud: alle soorten, ook goederen 

 Soort verpakking: beschermende verpakking 

 

 Track & Trace 

 Wijze van aanleveren: conform de 

“Voorwaarden aanleveren Partijenpost”, meest 

recente versie, van PostNL, tenzij in dit 

marktanalysebesluit expliciet anders is 

aangegeven of bepaalde voorwaarden in relatie 

tot een postvervoerbedrijf onredelijk zijn 

 Uiterste aanlevertijdstip PostNL-locatie, niet 

zijnde buba: uiterste aanlevertijdstip zoals 

PostNL dat toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening aan zakelijke klanten 

 

 Uiterste aanlevertijdstip buba: 21.00 uur (met 

mogelijkheid voor PostNL om aanvullend 

aanbod te doen voor eerder aanleveren) 
 

Tabel 6: Kenmerken van de verschillende wholesaletoegangsproducten en vergelijking met 

retailaanbod 
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363. PostNL heeft in het kader van de voorbereiding van dit marktanalysebesluit in zijn 

zienswijze aangevoerd dat het uiterlijk om 21.00 uur kunnen aanleveren van 24-uurs 

partijenpost bij de sorteercentra van PostNL tot problemen en extra kosten leidt. Gelet op 

de aard van het postverwerkingsproces van postvervoerbedrijven (zie hierboven in 

randnummer 361) kan daarvan echter niet worden afgeweken. Om postvervoerbedrijven 

te stimuleren partijenpost eerder aan te leveren en zo kosten te besparen heeft PostNL 

de mogelijkheid om een aanvullend aanbod te doen. Dit kan bijvoorbeeld door 

postvervoerbedrijven een korting te geven als ze (een deel van) de post eerder 

aanleveren. Om PostNL de gelegenheid te geven zijn logistieke proces daarbij optimaal 

in te richten, dient voor dit aanbod niet de verplichting te gelden dat daarvoor een 

kostengeoriënteerd tarief moet worden gehanteerd.
149

 Een dergelijk aanbod zal wel 

moeten voldoen aan de uit dit marktanalysebesluit voor PostNL voortvloeiende 

verplichting om de toegang op non-discriminatoire wijze te verlenen. Ook zal PostNL ten 

aanzien van dat aanbod aan de transparantieverplichting moeten voldoen.  

364. In het bovenstaande heeft de ACM aangegeven welke verzoeken tot toegang voor 24-

uurs partijenpost in ieder geval als een redelijk verzoek als bedoeld in artikel 13e, eerste 

lid, van de Postwet moeten worden aangemerkt. Dat laat onverlet dat een 

postvervoerbedrijf een daarvan afwijkend verzoek tot toegang voor 24-uurs partijenpost 

bij PostNL kan doen. Een dergelijk verzoek wordt in eerste instantie door PostNL getoetst 

aan het redelijkheidscriterium van artikel 13e, eerste lid, van de Postwet. 

Geschillenbeslechting met betrekking tot een dergelijk verzoek kan op aanvraag van het 

postvervoerbedrijf of van PostNL plaatsvinden door de ACM overeenkomstig hoofdstuk 8 

van de Postwet. 

365. Los van het bovenstaande is een verzoek tot toegang voor 24-uurs partijenpost ook 

redelijk voor zover dat voortvloeit uit de non-discriminatieverplichting in artikel 13e, 

tweede lid, van de Postwet, die hierna wordt behandeld in paragraaf 5.3.6. 

5.3.4 Inperking van de toegang voor 24-uurs partijenpost tot het netwerk van PostNL 

366. Gelet op de in de Beleidsregel genoemde doelstelling van infrastructuurconcurrentie
150

 is 

de ACM van oordeel dat een verzoek om toegang voor 24-uurs partijenpost niet als 

redelijk kan worden aangemerkt, indien de verzoekende onderneming geen enkele 

postvervoerdienst op het gebied van 24-uurs partijenpost zelf uitvoert. Een onderneming 

die al zijn aangeboden postvervoerdiensten, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder 

                                                        
149

 Zie ook randnummer 433 van dit marktanalysebesluit. 
150

 Zie artikel 2 van de Beleidsregel. 
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d, van de Postwet, uitbesteedt aan een derde, kan dus geen aanspraak maken op 

toegang tot het netwerk van PostNL. 

367. Voorts oordeelt de ACM dat een verzoek om toegang voor 24-uurs partijenpost van een 

postvervoerbedrijf niet als redelijk kan worden aangemerkt voor zover bij honorering van 

dat verzoek binnen een tijdsbestek van een jaar nadat er toegang conform dit 

marktanalysebesluit aan het betreffende postvervoerbedrijf is verleend of van enig 

daarop volgend jaar het percentage 24-uurs partijenpost dat door PostNL wordt vervoerd 

ten opzichte van het totale volume 24-uurs partijenpost van dat postvervoerbedrijf 70 

procent overschrijdt. De reden hiervan is dat de ACM infrastructuurconcurrentie wil 

bevorderen.  

368. Op het moment dat een postvervoerbedrijf een verzoek om toegang voor 24-uurs 

partijenpost doet, is het voor PostNL niet duidelijk of aan het 70 procent criterium zal 

worden voldaan en kan PostNL dus niet beoordelen of een dergelijk verzoek redelijk is. 

Dit betekent dat een verzoek om toegang voor 24-uurs partijenpost door PostNL niet op 

die grond kan worden geweigerd. Een postvervoerbedrijf dient door middel van een 

accountantsverklaring binnen vier weken na afloop van een jaar als bedoeld in het vorige 

randnummer aan te tonen dat het percentage van zijn totale volume 24-uurs partijenpost 

dat hij heeft ondergebracht bij PostNL voor verder vervoer niet hoger ligt dan 70 procent. 

Als dat wel zo is, moet de toegang voor het desbetreffende jaar alsnog geacht worden 

niet onder de toegangsverplichting te zijn verleend. De consequentie daarvan is dat met 

betrekking tot het in dat jaar door dat postvervoerbedrijf aangeleverde volume aan 24-

uurs partijenpost PostNL niet gehouden was om wholesaletarieven overeenkomstig dit 

marktanalysebesluit in rekening te brengen. 

5.3.5 Voorschriften bij de toegangsverplichting 

369. Op grond van artikel 13e, derde lid, van de Postwet kan de ACM aan de 

toegangsverplichting voorschriften verbinden betreffende billijkheid, redelijkheid en 

opportuniteit. Uit hoofdstuk 4 van dit marktanalysebesluit blijkt dat PostNL de prikkel en 

de mogelijkheid heeft om toegang te weigeren of gedragingen te vertonen of 

voorwaarden te hanteren waarmee het effectief gebruik van toegang wordt verhinderd of 

gefrustreerd. 

370. Om dit te voorkomen acht de ACM het noodzakelijk, geschikt en passend om de hierna 

genoemde voorschriften te verbinden aan de toegangsverplichting. 

a) PostNL mag aan de toegang geen beperkingen opleggen, tenzij daarvoor een 

objectieve rechtvaardiging bestaat; 
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b) PostNL moet informatie die een postvervoerbedrijf nodig heeft om een voldoende 

gespecificeerd verzoek om toegang te doen, op verzoek tijdig en volledig 

verstrekken; 

c) PostNL mag informatie die hij door het verlenen van toegang verkrijgt, en waarvan 

PostNL redelijkerwijs kan aannemen dat deze vertrouwelijk is, niet delen met derden 

(waaronder zijn eigen retailorganisatie, dochter- en partnerondernemingen) of 

gebruiken voor andere doelen dan voor het verlenen van toegang; 

d) PostNL moet te goeder trouw onderhandelen met postvervoerbedrijven die 

verzoeken om toegang; 

e) PostNL moet verzoeken om toegang tijdig en adequaat in behandeling nemen en zo 

nodig met het verzoekende postvervoerbedrijf bespreken. Een schriftelijke en 

inhoudelijke reactie op het verzoek om toegang dient binnen een redelijke termijn aan 

het postvervoerbedrijf te worden verstrekt. De ACM is van oordeel dat alleen in 

uitzonderingssituaties een termijn van meer dan twee weken na ontvangst van het 

verzoek om toegang redelijk is. Indien PostNL van mening is dat sprake is van een 

uitzonderingssituatie, dan dient hij dat uiterlijk binnen een week na ontvangst van het 

verzoek gemotiveerd aan het verzoekende postvervoerbedrijf schriftelijk kenbaar te 

maken. Tevens dient hij in dat geval aan te geven op welke termijn het verzoekende 

postvervoerbedrijf een inhoudelijke reactie zal ontvangen; 

f) PostNL moet een duidelijke procedure opstellen en gebruiken voor het behandelen 

van verzoeken om toegang. In deze procedure neemt PostNL ten minste op en werkt 

hij uit:  

o dat PostNL binnen een redelijke termijn reageert op een verzoek om toegang; 

o dat PostNL, als een verzoek onvoldoende gespecificeerd is, aangeeft op welke 

punten dit verzoek aangevuld dient te worden; 

o dat PostNL alleen verzoeken afwijst op basis van objectieve en gerechtvaardigde 

redenen. PostNL zal een dergelijke afwijzing grondig en deugdelijk motiveren; en 

o op welke wijze PostNL in onderhandeling treedt met een postvervoerbedrijf als er 

op verzoek van dat postvervoerbedrijf of PostNL nadere afspraken gemaakt 

moeten worden over de gevraagde toegang. 

 

g) De voorwaarden die PostNL opstelt en hanteert voor het verlenen van toegang 

dienen redelijk en billijk te zijn. PostNL dient in ieder geval: 
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o redelijke betalingsvoorwaarden, met inbegrip van facturerings- en 

betalingsprocedures op te stellen en te hanteren; 

o een wijzigingsprocedure die redelijke bepalingen bevat over de mogelijkheden tot 

wijziging van de toegang op te stellen en te hanteren; 

o redelijke voorwaarden betreffende contractherzieningen op te stellen en te 

hanteren; 

o redelijke voorwaarden betreffende beëindiging van een toegangsovereenkomst 

en opschorting van diensten op te stellen en te hanteren; 

o een geschilbeslechtingsprocedure op te stellen en te hanteren met adequate 

reactietermijnen, die geen inbreuk maakt op de rechten van postvervoerbedrijven 

om gebruik te maken van de mogelijkheid om een geschil bij de ACM aanhangig 

te maken; 

o een regeling inhoudende retourneren van post naar het postvervoerbedrijf op te 

stellen en te hanteren. 

 

h) PostNL dient een kwaliteitsniveau van de toegangsdienst voor 24-uurs partijenpost 

aan te bieden, bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit van tijdige bezorging en de 

kwaliteit van bezorging op het juiste adres. Dit kwaliteitsniveau dient minimaal gelijk 

te zijn aan de kwaliteit zoals deze in de praktijk wordt gerealiseerd door PostNL voor 

de levering van 24-uurs partijenpost aan (groot)zakelijke klanten. 

i) PostNL mag de toegang niet strategisch ontwerpen. Dit betekent dat de inrichting van 

het postvervoernetwerk niet zodanig ontworpen mag zijn dat als gevolg daarvan de 

beschikbaarheid van de toegang voor 24-uurs partijenpost en het effectief gebruik 

daarvan door andere postvervoerbedrijven wordt belemmerd. Het van andere 

postvervoerbedrijven verlangen dat door hen aangeleverde poststukken binnen een 

partij afkomstig zijn van of voorzien zijn van hetzelfde afzenderadres, beschouwt de 

ACM als strategisch productontwerp. Het is PostNL dus niet toegestaan dergelijke 

voorwaarden in zijn referentieaanbod op te nemen. Het verbod op strategisch 

productontwerp betekent ook dat het PostNL niet is toegestaan om door middel van 

pilots en experimenten met zakelijke klanten de concurrentieverhoudingen te 

beïnvloeden. 

j) PostNL mag met betrekking tot de toegang voor 24-uurs partijenpost geen 

koppelverkoop toepassen. 

k) PostNL mag reeds verleende toegang voor 24-uurs partijenpost niet intrekken of 

wijzigen, tenzij het voortzetten van de oorspronkelijke verlening van de toegang 

redelijkerwijs niet van PostNL mag worden verlangd. In dit laatste geval dient PostNL 
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(1) een redelijke aankondigings- en migratietermijn in acht te nemen, (2) een redelijk 

alternatief aan te bieden met (3) een gelijke behandeling van PostNL en andere 

postvervoerbedrijven, (4) duidelijke en transparante procedures voor de uitfasering te 

hanteren, en (5) continuïteit van de dienstverlening bij migratie te waarborgen.
151

 

371. Hieronder licht de ACM toe welke potentiële mededingingsproblemen de voorschriften 

adresseren. 

372. Ad a. Dit voorschrift adresseert het potentiële mededingingsprobleem van 

toegangsweigering. Het opleggen van beperkingen zonder een objectieve 

rechtvaardiging kan tot willekeur leiden en met het opleggen van selectieve beperkingen 

kan PostNL concurrerende postvervoerbedrijven uit de markt weren. 

373. Ad b. Dit voorschrift adresseert het potentiële mededingingsprobleem van het 

achterhouden van informatie. 

374. Ad c. Dit voorschrift adresseert het potentiële mededingingsprobleem van het oneigenlijk 

gebruik van informatie. 

375. Ad d, e en f. Deze voorschriften adresseren het potentiële mededingingsprobleem van 

vertragingstactieken. Als PostNL niet te goeder trouw onderhandelt met 

postvervoerbedrijven of verzoeken niet tijdig of adequaat in behandeling neemt, kan 

PostNL onderhandelingsprocessen vertragen. Toegang is dan ineffectief of inefficiënt. 

Indien PostNL de voor toegang benodigde informatie met vertraging of selectief zou 

verstrekken, kan hij het effectief en efficiënt verkrijgen van toegang door 

postvervoerbedrijven belemmeren of frustreren en daarmee hun concurrentiepositie 

nadelig beïnvloeden. Dat geldt evenzeer voor het niet tijdig of adequaat in behandeling 

nemen van verzoeken om toegang. Het voorschrift dat PostNL een procedure dient op te 

stellen voor het behandelen van verzoeken om toegang is er eveneens op gericht om dat 

te voorkomen. 

376. Ad g. Dit voorschrift adresseert het potentiële mededingingsprobleem van het opstellen 

en hanteren van onbillijke voorwaarden. De ACM acht het proportioneel om PostNL te 

verplichten ten aanzien van de te verlenen toegang redelijke voorwaarden te hanteren. 

Het gaat hier om wezenlijke aspecten van de toegang die ervoor zorgen dat andere 

postvervoerbedrijven op gelijke voet met PostNL kunnen concurreren. 

                                                        
151

 De ACM heeft dit aanvullend voorschrift opgenomen naar aanleiding van de consultatie. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
1
2
2
/4

3
2
 

377. Ad h. Dit voorschrift adresseert het potentiële mededingingsprobleem van 

kwaliteitsdiscriminatie. 

378. Ad i. Dit voorschrift adresseert het potentiële mededingingsprobleem van strategisch 

productontwerp. Het voorkomt het verhinderen of frustreren van een effectief gebruik van 

toegang en maakt dit toetsbaar. 

379. Ad j. Dit voorschrift adresseert het potentiële mededingingsprobleem van koppelverkoop. 

Dit voorschrift dient om te voorkomen dat postvervoerbedrijven moeten betalen voor 

onderdelen of faciliteiten die niet nodig zijn om de beoogde toegang af te nemen. 

Postvervoerbedrijven zouden immers niet hoeven te betalen voor onderdelen of 

faciliteiten van het postvervoernetwerk die niet nodig zijn om de door hen beoogde 

retaildiensten te kunnen verlenen. 

380. Ad k. Dit voorschrift is bedoeld voor bijvoorbeeld de situatie dat het doorvoeren van 

belangrijke kostenbesparingen wordt belemmerd door het voldoen aan de 

toegangsverplichting. In dat geval dient PostNL de punten 1 tot en met 5 in dit voorschrift 

in acht te nemen. 

5.3.6 De non-discriminatieverplichting 

381. De aan PostNL opgelegde toegangsverplichting brengt op grond van artikel 13e, tweede 

lid, van de Postwet met zich mee dat PostNL de toegang aan andere 

postvervoerbedrijven onder gelijke omstandigheden onder gelijke voorwaarden moet 

verlenen en in ieder geval gelijke voorwaarden moet toepassen als die welke onder 

gelijke omstandigheden gelden voor hemzelf, zijn dochterondernemingen of zijn 

partnerondernemingen (hierna: de non-discriminatieverplichting). Dit betekent dat een 

verzoek om toegang voor een bepaalde 24-uurs partijenpostdienst een redelijk verzoek is 

als bedoeld in artikel 13e, eerste lid, van de Postwet voor zover PostNL eerder na een 

verzoek tot toegang van een postvervoerbedrijf toegang heeft verleend of voor zover 

PostNL, een dochteronderneming of partneronderneming die bepaalde 24-uurs 

partijenpostdienst zelf aan zakelijke afzenders aanbiedt en/of levert. 

382. De non-discriminatieverplichting adresseert de volgende mededingingsproblemen die er 

toe leiden dat toegang wordt verhinderd of bemoeilijkt: vertragingstactieken, onbillijke 

voorwaarden, discriminatoir gebruik of achterhouden van informatie, koppelverkoop, 

strategisch productontwerp en kwaliteitsdiscriminatie. 

383. Aangezien PostNL zelf actief is op de retailmarkten die door de toegang tot zijn 

postvervoernetwerk ten behoeve van 24-uurs partijenpost worden bediend, heeft PostNL 
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ten opzichte van zijn eigen retailorganisatie, zijn dochterondernemingen of zijn 

partnerondernemingen de prikkel om deze te bevoordelen. Het is evident dat dergelijk 

gedrag schadelijk is voor de concurrentiepositie van postvervoerbedrijven die afhankelijk 

zijn van PostNL. Door de non-discriminatieverplichting worden de mogelijkheden voor 

PostNL om toegang tot 24-uurs partijenpostdiensten voor postvervoerbedrijven te 

frustreren beperkt en kan geen bevoordeling plaatsvinden van de eigen retailorganisatie 

van PostNL, noch van zijn dochterondernemingen en partnerondernemingen. 

384. De ACM zal navolgend toelichten wat zij verstaat onder de non-discriminatoire 

toegangsverplichting van PostNL voor “hemzelf”. Dit begrip is van belang omdat PostNL 

een verticaal geïntegreerd bedrijf is, waarbij retail- en wholesaleactiviteiten in één 

organisatie zijn ondergebracht. Nu deze activiteiten binnen één organisatie plaatsvinden, 

is er geen sprake van een toegangsovereenkomst (en dus geen inkooprelatie) tussen de 

wholesale- en retailorganisatie van PostNL. Echter de mededingingsproblemen die 

kunnen voortvloeien uit de prikkel van PostNL om zijn eigen retailorganisatie te 

bevoordelen blijven bestaan. Hierdoor is het op basis van de non-

discriminatieverplichting noodzakelijk dat de wholesalelevering aan postvervoerbedrijven 

onder gelijke omstandigheden als bij wholesalelevering aan hemzelf onder gelijke 

voorwaarden moet plaatsvinden. Met andere woorden, het retailaanbod van PostNL moet 

kunnen worden gerepliceerd op basis van afname van het gepubliceerde 

wholesaleaanbod. Deze repliceerbaarheid ziet op alle elementen van het aanbod van 

PostNL aan zijn zakelijke klanten, ook als dat maatwerk betreft. 

385. De non-discriminatieverplichting heeft ook betrekking op de beschikbaarheid voor 

postvervoerbedrijven van een nieuwe of gewijzigde 24-uurs partijenpostdienst van 

PostNL op de retailmarkten. Voorafgaand aan en tijdens de aankondigingstermijn
152

 van 

een nieuwe of gewijzigde 24-uurs partijenpostdienst mag de betreffende nieuwe of 

gewijzigde dienst door PostNL nog niet worden aangeboden en/of geleverd aan zakelijke 

klanten. PostNL moet ervoor zorgdragen dat een nieuwe of gewijzigde 24-uurs 

partijenpostdienst per de datum waarop deze door PostNL op de retailmarkten wordt 

aangeboden ook door postvervoerbedrijven kan worden aangeboden. 

5.3.7 Conclusie toegangsverplichting 

386. In het voorgaande heeft de ACM geconcludeerd dat het opleggen aan PostNL van de 

verplichting tot het voldoen aan redelijke verzoeken om toegang een noodzakelijke, 

geschikte en passende maatregel is. 
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387. Voorts heeft de ACM bepaald dat de vorm van toegang, zoals bedoeld in artikel 13e, 

eerste lid, van de Postwet, 24-uurs partijenpost is. Op grond daarvan wordt PostNL 

verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken om toegang voor 24-uurs partijenpost. 

388. De ACM heeft bepaald dat een verzoek om toegang voor 24-uurs partijenpost in ieder 

geval een redelijk verzoek is indien wordt verzocht om: 

(i) het kunnen aanleveren van 24-uurs partijenpost in de volgende categorieën: 

a. “Wholesale Klein” 

b. “Wholesale Groot” 

c. “Wholesale Bijzonder” 

d. “Wholesale Gemengd” 

e. “Wholesale Brievenbuspakjes+”; 

(ii) het kunnen aanleveren van 24-uurs partijenpost in de onder (i) genoemde 

categorieën op een van de aanleverlocaties van PostNL; 

(iii) het kunnen aanleveren van 24-uurs partijenpost in de onder (i) genoemde 

categorieën op de wijze, de dagen en de uiterste aanlevertijden op de verschillende 

aanleverlocaties van PostNL, zoals PostNL die toepast ten behoeve van zijn 

dienstverlening voor zakelijke klanten. Met betrekking tot de aanleverlocatie 

“business balie van een sorteercentrum buszendingen” geldt dat de uiterste 

aanlevertijd niet voor 21.00 uur mag liggen. 

389. De ACM heeft geconcludeerd dat de toegangsverplichting voor 24-uurs partijenpost en 

de daaraan verbonden voorschriften passend zijn. 

390. Uit artikel 13e, tweede lid, van de Postwet volgt dat PostNL de toegang voor 24-uurs 

partijenpost non-discriminatoir dient te verlenen. 

5.4 Tariefverplichting 

391. In deze paragraaf onderzoekt de ACM of aan PostNL een verplichting moet worden 

opgelegd betreffende de door hem aan postvervoerbedrijven in rekening te brengen 

tarieven voor de aan hen verleende toegang, in dit marktanalysebesluit verder aangeduid 

als wholesale tarieven. Daartoe onderzoekt de ACM eerst in hoeverre een dergelijke 
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verplichting nodig en geschikt is om de in hoofdstuk 4 beschreven potentiële 

mededingingsproblemen te voorkomen. Vervolgens bespreekt de ACM in paragraaf 5.4.2 

en 5.4.3 de mogelijke invullingen van de tariefverplichting en welke daarvan als meest 

passend moet worden aangemerkt. In paragraaf 5.4.4 tot met paragraaf 5.4.10 gaat de 

ACM in op de concrete inhoud van de tariefverplichting en de wijze waarop de wholesale 

tarieven worden bepaald. In paragraaf 5.4.11 ten slotte bepaalt de ACM welke 

voorschriften aan de tariefverplichting worden verbonden. 

5.4.1 Noodzaak en geschiktheid van een tariefverplichting 

392. Uit artikel 13f, eerste lid, van de Postwet volgt dat de ACM voor door haar te bepalen 

vormen van toegang een verplichting kan opleggen betreffende de voor die toegang te 

berekenen tarieven of de kostentoerekening. Deze verplichting kan volgens het tweede 

lid van het artikel inhouden dat voor toegang een kostengeoriënteerd tarief moet worden 

gerekend of dat een door de ACM te bepalen of goed te keuren 

kostentoerekeningsysteem moet worden gehanteerd.  

393. In paragraaf 4.6 van dit marktanalysebesluit heeft de ACM vastgesteld dat PostNL de 

prikkel en de mogelijkheid heeft om in afwezigheid van regulering prijsdiscriminatie toe te 

passen en de marges van concurrerende postvervoerbedrijven uit te hollen, zodat die 

postvervoerbedrijven niet effectief met PostNL kunnen concurreren op de afgebakende 

relevante markten.  

394. Ook in de situatie waarin er een verplichting geldt tot het (non-discriminatoir) verlenen 

van toegang aan postvervoerbedrijven (zie hierboven, paragraaf 5.3.6) en de 

voorwaarden hiervoor transparant zijn gemaakt (zie hieronder, paragraaf 5.5), blijft het 

risico op prijsdiscriminatie, marge-uitholling en strategisch ontwerp van de prijsstelling 

bestaan. De toegangsverplichting en transparantieverplichting beletten PostNL immers 

niet dat hij prijsdiscriminatie toepast in zijn retailprijzen of zijn retailprijzen selectief 

verlaagt. Ze voorkomen evenmin dat PostNL door de toegangstarieven op een bepaald 

niveau vast te stellen of via een strategische inrichting van zijn tarief- en 

kortingenstructuur een kostenverhogende uitwerking kan realiseren voor andere 

postvervoerbedrijven die toegang afnemen. Om deze prijsgerelateerde potentiële 

mededingingsproblemen te voorkomen is het noodzakelijk om in aanvulling op de 

toegangs- en transparantieverplichtingen een tariefverplichting voor de door PostNL te 

verlenen toegang op te leggen.  

395. Het opleggen van een tariefverplichting is ook een geschikte maatregel omdat deze de 

potentiële mededingingsproblemen van prijsdiscriminatie en marge-uitholling adresseert. 

Zo beperkt het in acht nemen van een tariefplafond of het hanteren van 
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kostengeoriënteerde tarieven de mogelijkheden tot prijsdiscriminatie en marge-uitholling 

door PostNL. Beide maatregelen stellen grenzen aan de tarieven die PostNL aan andere 

postvervoerbedrijven in rekening brengt.  

Conclusie noodzaak en geschiktheid 

396. De ACM concludeert dat het in verband met de prijsgerelateerde potentiële 

mededingingsproblemen noodzakelijk en geschikt is om op grond van artikel 13f, eerste 

lid, van de Postwet aan PostNL een verplichting op te leggen ten aanzien van de door 

hem in rekening te brengen tarieven voor de aan postvervoerbedrijven verleende 

toegang als beschreven in paragraaf 5.3 van dit marktanalysebesluit.  

5.4.2 Verschillende invullingen van de tariefverplichting 

397. De ACM heeft in de voorgaande paragraaf geconstateerd dat het noodzakelijk en 

geschikt is om een tariefverplichting op te leggen ter remediëring van de geconstateerde 

prijsgerelateerde potentiële mededingingsproblemen. Op grond van de Beleidsregel 

onderbouwt de ACM ten aanzien van de opgelegde tariefverplichting dat deze naast 

noodzakelijk en geschikt ook passend is. In dit kader is in het proces voorafgaand aan dit 

marktanalysebesluit een aantal verschillende invullingen van de tariefverplichting aan de 

orde geweest. De ACM beschrijft hierna deze verschillende invullingen van de 

tariefverplichting. 

I. de wholesale tarieven voor 24-uurs partijenpost worden vastgesteld op 

basis van kostenoriëntatie; 

II. de wholesale tarieven voor 24-uurs partijenpost worden gelijkgesteld aan 

de meest gunstige retailprijzen voor 24-uurs partijenpost voor zakelijke 

klanten van PostNL.  

III. de wholesale tarieven voor 24-uurs partijenpost worden gelijkgesteld aan 

de retail tarieven voor 24-uurs partijenpost voor zakelijke klanten van 

PostNL, met dien verstande dat deze tarieven “per sender” worden 

toegepast. Met per sender wordt in dit verband bedoeld dat de wholesale 

tarieven in rekening worden gebracht op basis van het partij- en 

jaarvolume per individuele klant van het postvervoerbedrijf en niet op basis 

van het partij- en jaarvolume van dat postvervoerbedrijf; 
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IV. de wholesale tarieven voor 24-uurs partijenpost worden vastgesteld op 

basis van de gemiddelde door PostNL gehanteerde retailprijs voor 24-uurs 

partijenpost. 

398. De ACM onderkent dat er meerdere andere alternatieven mogelijk zijn. Deze zullen 

praktisch gezien echter neerkomen op een variant op of combinatie van de bovenstaande 

alternatieven. De ACM acht het daarom niet nodig om dergelijke alternatieven hier te 

behandelen. 

Alternatief I: Wholesale tarief is kostengeoriënteerd 

399. Artikel 13f, tweede lid, van de Postwet wijst op de mogelijkheid om PostNL te verplichten 

om voor de toegang een kostengeoriënteerd tarief te rekenen. Bij kostenoriëntatie 

betalen postvervoerbedrijven die toegang afnemen bij PostNL daarvoor maximaal een 

vergoeding ter dekking van de daarmee gemoeide kosten en een hierop te behalen 

redelijk rendement. 

400. Om tot kostengeoriënteerde wholesale tarieven te komen moet worden bepaald welke 

kosten relevant zijn voor het voortbrengen van de in paragraaf 5.3 beschreven 

toegangsdiensten. Verder is een kostentoerekeningsysteem nodig om een consistente 

toerekening van deze kosten aan de beschreven toegangsdiensten te waarborgen. Ook 

moet worden bepaald hoe het redelijk rendement wordt berekend 

401. Deze invulling van de tariefverplichting leidt ertoe dat PostNL niet zodanig hoge 

wholesale tarieven kan hanteren dat de marges van postvervoerbedrijven die toegang 

afnemen daardoor worden uitgehold. Ook draagt het bij aan het oplossen van het 

potentiële probleem van prijsdiscriminatie.  

402. Daarmee is deze maatregel naar het oordeel van de ACM aan te merken als een 

geschikte invulling van de tariefverplichting omdat deze bijdraagt aan het remediëren van 

de geconstateerde prijsgerelateerde potentiële mededingingsproblemen. 

Alternatief II: Wholesale tarief gelijk aan gunstigste retailprijs 

403. Artikel 9 van de Postwet houdt in dat PostNL de tarieven en voorwaarden die hij hanteert 

voor zijn zakelijke klanten op non-discriminatoire wijze moet toepassen ten aanzien van 

andere postvervoerbedrijven. Dit betekent dat andere postvervoerbedrijven aanspraak 

kunnen maken op de beste tarieven en voorwaarden die PostNL in vergelijkbare 

omstandigheden aan zakelijke klanten biedt. 
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404. Een tariefverplichting waarbij andere postvervoerbedrijven aanspraak kunnen maken op 

de gunstigste prijzen en voorwaarden die PostNL in vergelijkbare omstandigheden aan 

zakelijke klanten biedt, leidt, bijvoorbeeld op basis van verschillende partijgroottes, tot 

verschillende wholesale tarieven.  

405. Deze invulling van de tariefverplichting doet het risico op marge-uitholling teniet. PostNL 

zal immers de laagste prijs die hij in de markt aan zakelijke klanten biedt, in vergelijkbare 

gevallen ook aan andere postvervoerbedrijven moeten bieden. Daarnaast voorkomt deze 

invulling ook het risico op prijsdiscriminatie. Postvervoerbedrijven die gebruik maken van 

het beste retailprijsaanbod als wholesale tarief, kunnen daardoor gemakkelijker 

concurreren en verder toetreden tot de middenzakelijke postmarkt en de grootzakelijke 

postmarkt. Hierdoor ontstaat op een groter deel van de gehele markt een reëel alternatief 

voor zakelijke afzenders. Daarmee ontstaat prijsdruk op een groot deel van de markt. Dit 

neemt de mogelijkheid weg voor PostNL om prijsdiscriminerend gedrag te vertonen en 

daarmee bepaalde groepen klanten een hoge prijs te rekenen. 

406. Aangezien deze invulling van de tariefverplichting de geconstateerde potentiële 

mededingingsproblemen remedieert, is deze naar het oordeel van de ACM als een 

geschikte maatregel aan te merken. 

Alternatief III: Wholesale tarief gelijk aan het retail tarief per sender 

407. PostNL heeft bij de ACM het belang benadrukt van de mogelijkheid om bij het bepalen 

van de wholesale tarieven voor postvervoerbedrijven een zogenoemd ‘per sender model’ 

te hanteren. In dit per sender model betaalt een postvervoerbedrijf voor toegang van 24-

uurs partijenpost een wholesale tarief dat per individuele retailklant van dat 

postvervoerbedrijf wordt berekend en dat gelijk is aan de retailprijs van PostNL voor het 

volume partijenpost van die desbetreffende klant dat het postvervoerbedijf voor verder 

vervoer aan PostNL aanbiedt.  

408. De ACM is van oordeel dat deze invulling van de tariefverplichting niet geschikt is ter 

remediëring van de geconstateerde prijsgerelateerde potentiële mededingingsproblemen. 

409. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze invulling van de tariefverplichting ertoe leidt 

dat prijsdiscriminatie, die plaatsvindt ten aanzien van zakelijke klanten in de afgebakende 

relevante markten, één op één wordt weerspiegeld in de wholesale tarieven voor 

postvervoerbedrijven. Hierdoor blijft PostNL in staat om met name in de kleinzakelijke en 

de middenzakelijke postmarkten prijzen te realiseren die liggen boven het competitieve 

niveau. Het model leidt ertoe dat postvervoerbedrijven, die voor het aanbieden van 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
1
2
9
/4

3
2
 

vervoer van 24-uurspost met bezorging in heel Nederland afhankelijk zijn van toegang tot 

het postvervoernetwerk van PostNL, geen reële mogelijkheid zullen hebben om daarvoor 

aan zakelijke afzenders een met PostNL concurrerend aanbod te doen.  

410. Daarnaast leidt het per sender model tot belangrijke mededingingsrechtelijke en 

operationele bezwaren. 

411. Willen andere postvervoerbedrijven aan hun zakelijke klanten een concurrerend aanbod 

kunnen doen, dan is het noodzakelijk dat zij vooraf kunnen inschatten wat de wholesale 

tarieven zijn waarmee zij bij dat aanbod rekening moeten houden. Dit betekent dat zij 

voorafgaand aan hun aanbod informatie over hun klanten met PostNL zullen moeten 

delen. Dit model brengt daardoor met zich mee dat PostNL inzicht kan krijgen in de 

klanten waaraan andere postvervoerbedrijven een aanbod willen doen. Met deze 

informatie kan PostNL dergelijke klanten gericht een beter aanbod doen. Wanneer een 

ander postvervoerbedrijf eenmaal een klant bedient, zal PostNL voor de toepassing van 

het per sender model ook op de hoogte moeten zijn van het postvolume van die 

individuele klant. Uit het oogpunt van evenwichtige concurrentieverhoudingen is dit een 

onwenselijk gevolg van deze invulling van de tariefverplichting. 

412. Daarnaast is een belangrijk operationeel bezwaar dat het per sender model geen 

antwoord geeft op de vraag van welke prijs moet worden uitgegaan op het moment dat 

een zakelijke verzender van partijenpost geen klant is van PostNL. Dit speelt met name 

in die gevallen waarin de retailprijs die een zakelijke afzender bij PostNL dient te betalen 

tot stand komt in onderhandeling tussen PostNL en de desbetreffende zakelijke klant.  

Alternatief IV: Aansluiting bij gewogen gemiddelde retailprijs 

413. Als vierde alternatief heeft de ACM gekeken naar de mogelijkheid om de wholesale 

tarieven voor 24-uurs partijenpostdiensten te bepalen op basis van een per afgebakende 

markt te bepalen gewogen gemiddelde van de door PostNL gehanteerde netto 

retailprijzen voor de met de partijenpostdiensten in de retailmarkt corresponderende 

diensten. 

414. Het bepalen van een wholesale tarief op basis van een gewogen gemiddelde retailprijs 

betekent ten opzichte van alternatief II dat geen sprake is van een directe koppeling 

tussen een individueel aanbod van PostNL aan een zakelijke klant met het op basis 

daarvan te hanteren wholesale tarief. Nieuwe door PostNL met zakelijke klanten gesloten 

overeenkomsten zullen echter wel steeds een invloed hebben voor het mede op basis 

daarvan te berekenen wholesale tarief.  
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415. Bij dit alternatief IV komen postvervoerbedrijven in aanmerking voor de wholesale 

tarieven van die afgebakende markt, waarin zij gelet op hun volume aan 24-uurs 

partijenpost vallen. Dit houdt in dat postvervoerbedrijven die een jaarlijks volume hebben 

van 2,5 miljoen of meer poststukken binnen door hen bij PostNL afgenomen 24-uurs 

partijenpost voor dat volume aanspraak maken op de wholesale tarieven voor de 

grootzakelijke postmarkt. 

416. Deze invulling van de tariefverplichting biedt een oplossing voor de potentiële 

mededingingsproblemen van prijsdiscriminatie en marge-uitholling als gevolg van het 

hanteren van (buitensporig) hoge wholesale tarieven. Ook draagt zij bij aan het 

voorkomen van marge-uitholling als gevolg van het (selectief) verlagen van de 

retailprijzen. Daarmee is alternatief IV naar het oordeel van de ACM eveneens een 

geschikte maatregel om de geconstateerde potentiële mededingingsproblemen op te 

lossen. 

5.4.3 Afweging van de alternatieven 

417. In de voorgaande paragraaf heeft de ACM de volgens haar relevante alternatieven 

beschreven waarmee de in dit marktanalysebesluit op te nemen tariefverplichting 

invulling zou kunnen krijgen. In deze paragraaf bepaalt de ACM welke van deze 

alternatieven in het kader van het proportionaliteitsvereiste als meest passend is aan te 

merken. 

Alternatief III is niet geschikt 

418. Zoals de ACM in de randnummers 408 e.v. reeds heeft overwogen is Alternatief III niet 

geschikt om het potentiele mededingingsprobleem van prijsdiscriminatie te adresseren. 

Ook beperkt dit alternatief andere postvervoerbedrijven in hun mogelijkheden om aan 

klanten een met PostNL concurrerend aanbod te doen. Bovendien kleven aan dit 

alternatief de nodige mededingingsrechtelijke en operationele bezwaren. 

Alternatief II is niet proportioneel 

419. Een wholesale tarief dat gelijk is aan de gunstigste retailprijs, zoals beschreven onder 

Alternatief II lost de in paragraaf 4.6 gesignaleerde potentiële mededingingsproblemen 

geheel op. De ACM acht het echter om de hierna volgende redenen niet proportioneel 

om de aan PostNL op te leggen tariefverplichting op deze wijze in te vullen.  

420. Bij een verdergaande mate van prijsdifferentiatie voor 24-uurs partijenpostproducten en 

een groeiend volume van concurrerende postvervoerbedrijven is niet uit te sluiten dat 
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door het hanteren van het gunstigste prijsaanbod in de grootzakelijke postmarkt de 

wholesale tarieven onder de integrale kostprijs komen te liggen. Daardoor zal PostNL 

mogelijk niet meer in staat zijn om zijn kosten terug te verdienen op de toegangsdiensten. 

421. Te lage wholesale tarieven geven een risico op het wegvallen van de prikkel voor 

postvervoerbedrijven om hun eigen postvervoernetwerk en bezorggebied uit te breiden, 

dan wel de bezorging bij andere postvervoerbedrijven onder te brengen. De hoogte van 

de wholesale tarieven is namelijk een belangrijke factor bij de make-or-buy afweging door 

postvervoerbedrijven. Gegeven de bestaande tarief- en kortingenstructuur van PostNL 

wordt het wholesale tarief in dit alternatief bovendien lager naarmate het postvolume dat 

een postvervoerbedrijf bij PostNL aanlevert, toeneemt. Het op de hier bedoelde wijze 

vaststellen van de wholesale tarieven draagt daarmee niet bij aan de doelstelling van het 

bevorderen van infrastructuurconcurrentie. 

422. Ten slotte heeft het gelijkstellen van het wholesale tarief aan de meest gunstige retailprijs 

als belangrijk nadeel dat dit de commerciële vrijheid van PostNL in het hanteren van 

tarieven voor zakelijke klanten beperkt. Bij het aanbieden van 24-uurs partijenpost 

diensten zal PostNL steeds moeten overwegen welke gevolgen het aanbod aan zijn 

zakelijke klant heeft voor de hoogte van de wholesale tarieven. Dat kan betekenen dat 

PostNL vanwege die gevolgen in voorkomende gevallen besluit een minder gunstige 

retailprijs aan de betrokken klant te bieden. Het gelijkstellen van het wholesale tarief aan 

de gunstigste retailprijs levert in dat geval een nadelig effect op voor de desbetreffende 

zakelijke verzenders.  

Beoordeling alternatieven I en IV 

423. Uit het voorgaande volgt dat van de in paragraaf 5.4.2 genoemde alternatieven zowel 

een wholesale tarief op basis van kostenoriëntatie (Alternatief I) als een wholesale tarief 

op basis van de gemiddelde netto retailprijs per afgebakende markt (Alternatief IV) 

geschikt is om de aan PostNL op te leggen tariefverplichting in te vullen. Hierna 

beoordeelt de ACM beide alternatieven op concurrentiële aspecten, gevolgen voor 

PostNL en gevolgen voor de UPD.  

424. Daarbij toetst de ACM deze alternatieven aan het proportionaliteitsvereiste zoals dat is 

neergelegd in artikel 13b van de Postwet en nader is uitgewerkt in de Beleidsregel. Dit 

vereiste brengt met zich mee dat de ACM bij het opleggen van verplichtingen het minst 

vergaande middel moet kiezen om het beoogde doel te bereiken. De Beleidsregel draagt 

daarbij aan de ACM onder meer op om geen verplichtingen op te leggen die verder gaan 

dan nodig is om andere postvervoerbedrijven in staat te stellen op de lange termijn met 
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PostNL te concurreren
153

. Verder mag een opgelegde verplichting volgens de 

Beleidsregel er niet toe leiden dat de invulling hiervan een verstoring van de financiële 

situatie van PostNL kan opleveren die een bedreiging vormt voor diens financiële 

stabiliteit.
154

 Ook bespreekt de ACM in hoeverre de te beoordelen alternatieven bijdragen 

aan de doelstelling van infrastructuurconcurrentie. 

Concurrentiële aspecten 

425. Zowel in alternatief I als alternatief IV is PostNL vrij in het vaststellen van zijn retailprijzen 

doordat er in beide alternatieven geen directe koppeling bestaat tussen de retail- en de 

wholesale tarieven. Dat brengt mee dat PostNL ook de mogelijkheid heeft om andere 

postvervoerbedrijven te onderbieden. Van andere postvervoerbedrijven mag echter 

verwacht worden dat zij het nodige zullen doen om tegenwicht te bieden aan de 

commerciële vrijheid van PostNL. In beide alternatieven houden andere 

postvervoerbedrijven nog mogelijkheden om met name in de kleinzakelijke en de 

middenzakelijke postmarkten een klantenbestand op te bouwen op basis waarvan zij in 

staat mogen worden geacht om op termijn ook in de grootzakelijke markt met PostNL in 

concurrentie te treden. Door voor een belangrijk deel de post ook zelf te bezorgen in hun 

eigen bezorggebied, mogen zij ook in staat worden geacht en hebben zij ook de prikkel 

om de tarieven aan hun zakelijke klanten te differentiëren en sommige (potentiële) 

klanten een hogere en andere (potentiële) klanten een lagere prijs te bieden. Daarmee 

kunnen zij ook grotere (potentiële) klanten bedienen, die mogelijk vragen om een lagere 

prijs dan de wholesale tarieven. 

426. De ACM stelt verder vast dat in beide alternatieven voor andere postvervoerbedrijven 

een prikkel bestaat om het eigen netwerk (verder) uit te rollen. Daardoor kunnen zij 

immers meer marge ontwikkelen en de afhankelijkheid van PostNL verminderen. Uit de 

effectentoets blijkt in dit verband dat de kostengeoriënteerde wholesale tarieven hoger 

liggen dan de gewogen gemiddelde retailprijs in de grootzakelijk markt. Van 

kostengeoriënteerde wholesale tarieven zal daardoor in verhouding een grotere prikkel 

uitgaan om het eigen netwerk en bezorggebied uit te breiden of te investeren in eigen 

postvervoeractiviteiten dan van wholesale tarieven als bedoeld in Alternatief IV. Dit is in 

lijn met de doelstellingen op het vlak van infrastructuurconcurrentie. 

427. Verder geldt voor andere postvervoerbedrijven die wat betreft het door hen verwerkte 

totale volume aan 24 uurs poststukken behoren tot de kleinzakelijke of de 
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 Artikel 3, tweede lid, onder a, van de Beleidsregel. 
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 Artikel 3, tweede lid, onder b, van de Beleidsregel. 
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middenzakelijke postmarkt, dat een wholesale tarief op basis van kostenoriëntatie als 

voordeel heeft dat zij beter kunnen concurreren met een postvervoerbedrijf dat behoort 

tot de grootzakelijke postmarkt. De laatste zal immers een (lager) wholesale tarief op 

basis van de gewogen gemiddelde retailprijs in de grootzakelijke markt ook inzetten in de 

andere afgebakende postmarkten. Een kostengeoriënteerd wholesale tarief geeft die 

mogelijkheid niet. In dat geval krijgen alle postvervoerbedrijven immers toegang tot het 

netwerk van PostNL onder gelijke tariefcondities. 

Gevolgen voor PostNL 

428. Een wholesale tarief op basis van kostenoriëntatie betekent dat PostNL zijn voor het 

verlenen van toegangsdiensten gemaakte kosten steeds kan terugverdienen en daarop 

ook een redelijk rendement kan behalen. Doordat kostengeoriënteerde wholesale 

tarieven niet zijn gerelateerd aan de prijzen op retailniveau, geeft dit alternatief meer 

ruimte aan PostNL om die retailprijzen in commerciële vrijheid te bepalen dan een 

wholesale tarief op basis van het gewogen gemiddelde van de retailprijzen. In dat laatste 

geval zal elke door PostNL met zijn zakelijke klanten overeengekomen prijs immers van 

invloed zijn op de berekening van het gewogen gemiddelde en daarmee op de hoogte 

van het desbetreffende wholesale tarief. Ten aanzien van dit aspect constateert de ACM 

dat wholesale tarieven op basis van kostenoriëntatie voor PostNL minder vergaand zijn 

en daarmee beter beantwoorden aan het vereiste van proportionaliteit dan alternatief IV. 

429. Bij de voorbereiding van dit marktanalysebesluit heeft PostNL gewezen op het risico dat 

een invulling op basis van de gewogen gemiddelde retailprijs per relevante afgebakende 

markt ertoe leidt dat de wholesale tarieven in een neerwaartse spiraal terecht zullen 

komen. Het wholesale tarief zal daardoor volgens PostNL uiteindelijk uitkomen op het 

laagste eenheidstarief in de grootzakelijke postmarkt. Ook in de Beleidsregel wordt 

gewezen op de noodzaak om het risico op het ontstaan van een dergelijke neerwaartse 

spiraal te voorkomen.
155

 Daargelaten in hoeverre een dergelijke ontwikkeling zich 

inderdaad zou voordoen, wijst de ACM erop dat daarvan bij een wholesale tarifering op 

basis van kostenoriëntatie in ieder geval geen sprake kan zijn. Het wholesale tarief ligt 

dan immers steeds op het niveau van de kosten vermeerderd met een redelijk 

rendement, waarmee deze invulling van de tariefverplichting als zodanig geen verstoring 

van de financiële situatie van PostNL kan opleveren die een bedreiging vormt voor diens 

financiële stabiliteit. In zoverre voldoet dit alternatief aan de door de Beleidsregel 

gestelde eisen. 
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 Stcrt. 2016 nr. 70314, p. 8. 
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Gevolgen voor de UPD 

430. Ten slotte wijst de ACM er nog op dat van wholesale tarieven op basis van 

kostenoriëntatie als zodanig geen disproportioneel negatief effect uitgaat op de uitvoering 

van de universele postdienst. Omdat de toegangsdiensten die PostNL aanbiedt in dat 

geval per definitie rendabel zijn, zullen toegang vragende postvervoerbedrijven de 

infrastructuur van PostNL niet kunnen uithollen. Daarmee kan de betaalbaarheid en de 

uitvoering van de universele postdienst evenmin in het geding komen. In dit verband 

verwijst de ACM ook naar de effectentoets in hoofdstuk 6. 

Conclusie 

431. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen concludeert de ACM dat een invulling van de 

tariefverplichting, waarbij de wholesale tarieven worden vastgesteld op basis van de 

onderliggende kosten van toegang vermeerderd met een redelijk rendement, de meest 

passende maatregel is. Hierbij wordt enerzijds aan PostNL ruimte gelaten om in vrijheid 

zijn retailprijzen te bepalen en anderzijds wordt aan andere postvervoerbedrijven de 

mogelijkheid gegeven om op basis van een eenduidig wholesale tarief hun toegang bij 

PostNL in te kopen. Bovendien kunnen postvervoerbedrijven die toegang afnemen bij 

PostNL hun eigen bedrijfsbeslissingen nemen op basis van een meer bestendige 

tariefstelling. 

432. Uit de door de ACM uitgevoerde effectentoets zoals opgenomen in hoofdstuk 6 blijkt ook 

dat het alternatief waarbij de wholesale tarieven op basis van kostenoriëntatie worden 

vastgesteld de potentiële mededingingsproblemen zoveel mogelijk adresseert op de voor 

PostNL minst ingrijpende manier. 

5.4.4 Invulling kostenoriëntatie wholesale tarieven 

433. De aan PostNL opgelegde tariefverplichting houdt in dat PostNL voor het aan 

postvervoerbedrijven verlenen van de in paragraaf 5.3.3 genoemde categorieën 

partijenpostdiensten een kostengeoriënteerd tarief dient te hanteren. Deze verplichting 

geldt onverminderd het in paragraaf 5.4.11.3 bepaalde omtrent wholesale tarieven voor 

nieuwe diensten. Een aanvullend aanbod als bedoeld in randnummer 363 van dit 

marktanalysebesluit valt niet onder deze verplichting. 

434. In de hierna volgende paragrafen werkt de ACM de tariefverplichting verder uit. Daaraan 

voorafgaand merkt de ACM op dat, naar aanleiding van de op het ontwerpbesluit van 6 

april 2017 ontvangen zienswijzen, in dit onderdeel van het marktanalysebesluit de nodige 

aanpassingen zijn aangebracht. Deze zullen hier niet steeds afzonderlijk worden 
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gemarkeerd. Deze aanpassingen hebben met name betrekking op de wijze waarop 

PostNL de kostprijs voor de dienstcategorie wholesale gemengd dient te berekenen en 

de systematiek waarmee de wholesale tarieven worden bepaald.  

435. De ACM is van oordeel dat deze aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het 

samenstel van de door PostNL op basis van de opgelegde tariefverplichtingen te 

hanteren tarieven geen aanleiding geeft tot een selectief en strategisch afnamegedrag bij 

postvervoerbedrijven die de toegang afnemen. Het is niet de bedoeling dat 

postvervoerbedrijven als gevolg van de tariefstelling voor wholesale diensten een 

oneigenlijk financieel voordeel kunnen behalen louter door hun bij PostNL aangeleverde 

partijenpost op een strategische manier samen te stellen.  

436. Daarnaast sluiten deze aanpassingen beter aan bij de bestaande product- en 

tariefstructuren van PostNL. Door aan PostNL met behoud van de principes van 

kostenoriëntatie meer ruimte te laten om de wholesale tarieven te bepalen, wordt 

tegengaan dat van die wholesale tarieven een onevenredig nadelig effect uitgaat op de 

door PostNL in de retail gehanteerde tariefstructuur. Daarmee beantwoordt de 

tariefverplichting ook beter aan het door de Postwet en de Beleidsregel gestelde 

proportionaliteitsvereiste in de zin dat die verplichting op een voor PostNL zo min 

mogelijk belastende wijze moet worden ingevuld.  

437. Dat neemt niet weg dat de tariefstelling voor wholesale diensten wel aan 

postvervoerbedrijven de mogelijkheid moet blijven bieden om op basis van de toegang 

een concurrerend aanbod aan hun klanten samen te stellen. Aan de andere kant dient 

die tariefstelling ook een stimulans op te leveren voor postvervoerbedrijven om toegang 

kostenefficiënt af te nemen en om in eigen infrastructuur te investeren. 

438. Daarom voorziet dit marktanalysebesluit in een methodiek van bepaling van de wholesale 

tarieven waarbij PostNL eerst voor elk van de in paragraaf 5.3.3 genoemde wholesale 

categorieën partijenpost een kostprijs dient te bepalen. Om een wholesale tarief per 

onderscheiden gewichtstrap binnen die categorieën vast te stellen, kan PostNL 

ontmiddeling toepassen, zoals hierna nader wordt beschreven. Met deze methodiek 

wordt naar het oordeel van de ACM op adequate wijze tegemoet gekomen aan de 

hiervoor beschreven belangen en uitgangspunten. In de hierna volgende paragrafen 

werkt de ACM deze methodiek verder uit.  

5.4.5 Berekenen kostprijs per wholesale dienstcategorie 

439. Als eerste stap om tot kostengeoriënteerde wholesale tarieven te komen, dient PostNL 

de kostprijs te berekenen voor elke van de in paragraaf 5.3.3 genoemde Wholesale 
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dienstcategorieën Klein, Groot, Bijzonder, Gemengd en Brievenbuspakjes+. 

Overeenkomstig de in paragraaf 5.3.3 (tabel 6) gegeven beschrijving van wholesale 

dienstcategorieën geldt daarbij dat voor de diensten Wholesale Klein, Wholesale Groot 

en Wholesale Bijzonder in de desbetreffende kostprijs geen kosten voor het opzetten van 

poststukken zijn verwerkt. 

440. PostNL dient de hier bedoelde kostprijzen steeds te berekenen met inachtneming van de 

hierna in paragraaf 5.4.11.1 genoemde voorschriften. Voor de kostprijs van de 

dienstcategorie Wholesale Gemengd dient PostNL daarenboven de volgende 

berekeningswijze toe te passen.  

441. Voor elke binnen de dienstcategorie Wholesale Gemengd onderscheiden gewichtstrap 

dient PostNL een kostprijs te berekenen. Daartoe stelt PostNL eerst per gewichtstrap 

vast in welke verhouding het binnen die gewichtstrap aangeleverde volume bestaat uit 

poststukken die afzonderlijk beschouwd zouden behoren tot de categorieën Wholesale 

Klein, Wholesale Groot en Wholesale Bijzonder. Deze verhouding dient PostNL vast te 

stellen op basis van de gerealiseerde volumes in 2016. De kostprijs voor de 

desbetreffende gewichtstrap in de dienstcategorie Wholesale Gemengd wordt vervolgens 

telkens verkregen door de overeenkomstig de voorgaande randnummers berekende 

kostprijzen van de categorieën Wholesale Klein, Wholesale Groot en Wholesale 

Bijzonder in diezelfde verhouding te berekenen. 

442. De aldus berekende kostprijzen in de categorie Wholesale Gemengd dienen vervolgens 

te worden verhoogd met de kosten die PostNL maakt voor het opzetten van de 

desbetreffende poststukken. De hieruit resulterende kostprijzen dient PostNL voorts te 

verhogen met de kosten die worden gemaakt in die gevallen waarin partijenpost 

Wholesale Gemengd door een postvervoerbedrijf op een andere locatie wordt afgeleverd 

dan op de business balie van een sorteercentrum buszendingen. 

5.4.6 Uitgangspunten bij de toerekening van kosten 

443. Op grond van de Postregeling 2009 is PostNL gehouden om bij de toerekening van 

kosten aan de universele postdienst bepaalde toerekeningprincipes te volgen en een 

kostentoerekeningsysteem te hanteren dat door de ACM wordt beoordeeld op het 

voldoen aan de in de Postregeling 2009 gestelde eisen. De ACM acht het redelijk en 

wenselijk dat de invulling van de kostentoerekening voor de wholesale toegangsdiensten 

aansluit bij de toerekeningprincipes van het kostentoerekeningsysteem voor de UPD. Dit 

bevordert een onderling consistente toepassing van beide systemen en helpt om te 

voorkomen dat kosten niet of dubbel worden gedekt. Verder zorgt het ervoor dat de voor 
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PostNL uit dit marktanalysebesluit voortvloeiende administratieve lasten zo beperkt 

mogelijk blijven. 

Integrale kosten 

444. In het onderstaande bepaalt de ACM volgens welke principes de aan de 

toegangsdiensten toe te rekenen kosten moeten worden bepaald en hoe die toerekening 

moet plaatsvinden. De ACM is van oordeel dat daarbij dient te worden uitgegaan van de 

integrale kosten
156

 die PostNL daadwerkelijk maakt voor het verlenen van de 

toegangsdiensten. 

Top down versus bottom up 

445. De ACM heeft eerst bezien of moet worden uitgegaan van de werkelijke kosten zoals die 

in de boekhouding van PostNL zijn verwerkt (top down) of van de kosten van een 

hypothetisch efficiënt netwerk voor het vervoer van post (bottom up). Normaliter dienen 

de top-downkosten van PostNL als uitgangspunt bij de berekening van integrale kosten. 

Pas als er redenen zijn om van deze werkelijke kosten af te wijken, komen hypothetische 

kosten in beeld. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als er bij PostNL sprake zou 

zijn van een verouderd netwerk dat structureel hogere kosten met zich meebrengt dan 

een eigentijds netwerk en daardoor zou leiden tot onredelijk hoge toegangstarieven.  

446. De hoofdstructuur van het netwerk van PostNL is niet (of slechts beperkt) vastgelegd 

door investeringen in vaste activa, zoals bijvoorbeeld bij telecom- en energienetwerken 

wel het geval is. PostNL past de structuur en de werkwijzen steeds aan de veranderde 

omstandigheden aan. Er is voor zover de ACM bekend geen sprake van structurele 

inefficiënties en daarom acht de ACM het niet opportuun of proportioneel om uit te gaan 

van een bottom-up model. De ACM concludeert dan ook dat bij het bepalen van de 

integrale kosten moet worden uitgegaan van de top-downkosten van PostNL.  

Actuele waarde van activa versus daadwerkelijke historische uitgaafprijs 

447. Bij een snelle prijsontwikkeling van activa, bijvoorbeeld door technologische 

ontwikkelingen, kan het nuttig zijn de activa niet op basis van de historische uitgaafprijs te 

waarderen, maar op basis van de vervangingswaarde (actuele waarde). Dit kan vooral 

relevant zijn in kapitaalintensieve sectoren, waar het merendeel van de kosten wordt 

veroorzaakt door het gebruik van duurzame activa. Aangezien er bij PostNL geen sprake 
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 Ook wel aangeduid als fully allocated costs. 
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is van een kapitaalintensief netwerk voor het vervoer van post en er ook geen sprake is 

van snelle prijsontwikkelingen van activa, oordeelt de ACM dat het niet nodig is de activa 

te waarderen op actuele waarde. De ACM concludeert derhalve dat voor de bepaling van 

de integrale kosten moet worden uitgegaan van de historische uitgaafprijs.  

Kostencausaliteit 

448. De kostentoerekening dient plaats te vinden op basis van het causaliteitsbeginsel. Dit 

houdt in dat de toerekening van kosten van de verschillende onderdelen van het 

gezamenlijke voortbrengingsproces moet plaatsvinden op basis van het gebruik dat van 

die verschillende onderdelen wordt gemaakt ten behoeve van het verlenen van de 

toegangsdiensten. Dat betekent dat PostNL zowel de directe kosten als de indirecte 

gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten dient toe rekenen op basis van de principes 

van activity based costing. Uitsluitend de kosten die direct of indirect veroorzaakt worden 

door de toegangsdiensten mogen aan deze diensten worden toegerekend. 

449. De ACM onderkent dat deze wijze van toerekenen afwijkt van de toerekening zoals die 

wordt toegepast bij de UPD op basis van de Postregeling 2009. De Postregeling 2009 

bevat geen voorschriften voor de toerekening van kosten aan de binnen de UPD 

onderscheiden diensten. In het kader van toegang is het echter nodig om de kosten ook 

toe te rekenen op het niveau van de onderscheiden toegangsdiensten. De ACM acht het 

wenselijk om dat zoveel mogelijk te doen op basis van de principes van activity based 

costing. De daaruit resulterende kostenverdeling en uiteindelijke tarifering zal naar de 

overtuiging van de ACM bijdragen aan een evenwichtige afname van de verschillende 

toegangsdiensten.
157

  

450. De aansluiting bij het kostentoerekeningsysteem voor de UPD ziet wel op de in de 

artikelen 7c, derde lid, en 7d van de Postregeling 2009 vervatte regeling. Dat houdt 

enerzijds in dat PostNL in het kader van de wholesale toegang de gemeenschappelijke 

kosten toerekent op basis van omzet. 

451. Anderzijds mag PostNL het aandeel van de gezamenlijke kosten dat aan de basic 

service
158 

wordt toegerekend, beperken tot dat deel van die kosten dat zou zijn gemaakt 

als de basic service vanuit een zelfstandige onderneming zou worden aangeboden. Dat 

PostNL de basic service levert met het gezamenlijke netwerk, levert namelijk een 
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 Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is in dit randnummer expliciet aangegeven dat bij de toerekening 

van kosten de systematiek van activity based costing moet worden gebruikt. 
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 De basic service omvat alle niet-24-uurs postdiensten. 
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kostenvoordeel op, omdat de totale capaciteit van het gezamenlijke netwerk daardoor 

beter benut wordt. De ACM acht het daarom redelijk dat PostNL deze gezamenlijke 

kosten van het verlenen van wholesale toegang op dezelfde wijze toerekent als bij de 

UPD het geval is.  

5.4.7 Rendementsvergoeding 

452. Toepassing van kostenoriëntatie betekent dat in de berekening van de kostprijs ook 

rekening wordt gehouden met een vergoeding voor kapitaalkosten. PostNL heeft veel in 

zijn postvervoernetwerk geïnvesteerd. Het is dan ook redelijk dat hij een vergoeding voor 

het geïnvesteerd vermogen ontvangt. Deze is bedoeld om de verschaffers van eigen en 

vreemd vermogen een vergoeding te kunnen verstrekken voor het ter beschikking stellen 

van vermogen (de vermogenskosten).  

453. De vermogenskosten worden niet intracomptabel in de boekhouding van PostNL 

geregistreerd. Daarom dienen deze vermogenskosten separaat te worden berekend. De 

vermogenskostenvergoeding komt in de plaats van de werkelijk betaalde rente en 

dividenden, die niet mogen worden meegenomen in de kostenbasis. 

454. De ACM hanteert in gereguleerde sectoren in beginsel de Weighted Average Cost of 

Capital (hierna: WACC) voor de bepaling van het redelijk rendement, tenzij de 

desbetreffende regelgeving anders voorschrijft. De toe te rekenen vermogenskosten zijn 

gelijk aan het in gereguleerde diensten geïnvesteerd vermogen vermenigvuldigd met de 

WACC. 

455. De WACC is het gewogen gemiddelde van de kapitaalkosten van het eigen en het 

vreemd vermogen. De kosten van beide onderdelen worden gewogen door middel van 

de gearing. De gearing is de verhouding vreemd vermogen ten opzichte van het totale 

vermogen. De ACM is van oordeel dat de WACC ook dient te worden gehanteerd voor 

het bepalen van het op het verlenen van wholesale toegangsdiensten voor 24-uurs 

partijenpost te behalen redelijk rendement. De CERP en de ERGP wijzen ook op de 

mogelijkheid om de WACC voor de postsector toe te passen.
159 

 

456. In het op basis van dit marktanalysebesluit te nemen tariefbesluit
160

 zal de ACM de 

exacte methode van het bepalen van de WACC vastleggen en de door PostNL voor de 

wholesale toegangsdiensten voor 24-uurs partijenpost te hanteren WACC vaststellen. 
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 CERP Recommendation on best Practices for Cost Accounting Rules III, 7 mei 2009; ERGP Report on specific 

issues related to cost allocation, ERGP (13) 28, Ref. Ares(2015)5493694 - 01/12/2015. 
160

 Zie daarvoor paragraaf 5.4.11.1. 
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Voorafgaand aan het door PostNL indienen van het hierna in paragraaf 5.4.11.1 

bedoelde tariefvoorstel zal de ACM kenbaar maken van welke hoogte van de WACC 

PostNL bij zijn berekening van de wholesaletarieven dient uit te gaan.  

5.4.8 Bepalen van de wholesale tarieven 

457. De door PostNL op basis van het bepaalde in de voorgaande paragrafen berekende 

kostprijzen komen in beginsel overeen met de voor de desbetreffende dienstcategorie te 

hanteren wholesale tarieven. Op de bedoelde kostprijzen zal PostNL echter een 

ontmiddeling kunnen toepassen, dat wil zeggen dat PostNL voor elke binnen de 

Wholesale dienstcategorieën onderscheiden gewichtstrap een afwijkend wholesale tarief 

kan vaststellen, mits het naar volume gewogen gemiddelde van de wholesale tarieven 

daarbij gelijk is aan de naar volume gewogen gemiddelde kostprijs. 

458. Omdat voor de Wholesale dienstcategorie Gemengd een afwijkend kostenpatroon geldt, 

nu bij die dienstcategorie ook de kosten van het opzetten van poststukken en in 

voorkomend geval de kosten voor het aanleveren op een andere locatie dan op de 

business balie van een sorteercentrum buszendingen in de kostprijsberekening zijn 

meegenomen, dient een ontmiddeling voor de dienstcategorie Wholesale Gemengd 

separaat plaats te vinden van ontmiddeling voor de dienstcategorieën Wholesale Klein, 

Groot en Bijzonder. Op die laatstbedoelde categorieën kan PostNL de ontmiddeling als 

groep toepassen.  

459. Het toepassen van ontmiddeling over het geheel van alle Wholesale dienstcategorieën 

tezamen zou naar het oordeel van de ACM aan PostNL een te ruime vrijheid geven om 

de tarieven te bepalen met mogelijk onevenredig nadelige effecten voor toegang 

afnemende postvervoerbedrijven. Ook om deze redenen ziet de ACM aanleiding om voor 

de ontmiddeling onderscheid te maken tussen de dienstcategorie Wholesale Gemengd 

aan de ene kant en de dienstcategorieën Wholesale Klein, Groot en Bijzonder aan de 

andere kant en om de dienstcategorie Wholesale Buspakjes+ niet in deze ontmiddeling 

mee te nemen. Een ontmiddelingsmogelijkheid voor de dienstcategorie Wholesale 

Buspakjes+ als zodanig is niet nodig, nu deze categorie slechts één product en tarief 

betreft. Er is dus sprake van drie (groepen) dienstcategorieën waarvan binnen de eerste 

twee een ontmiddeling kan worden toegepast:  

 Dienstcategorie Wholesale Gemengd; 

 Dienstcategorieën Wholesale Klein, Groot en Bijzonder; 

 Dienstcategorie Wholesale Buspakjes+ 
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460. Om de ontmiddeling toe te kunnen passen zal zowel voor de dienstcategorie Wholesale 

Gemengd als voor de dienstcategorieën Wholesale Klein, Groot en Bijzonder tezamen, 

een gewogen gemiddelde kostprijs moeten worden bepaald. De wholesale diensten zoals 

die in dit marktanalysebesluit worden gecategoriseerd, worden op dit moment echter nog 

niet als zodanig door PostNL geleverd. Voor die wholesale diensten zijn dan ook nog 

geen volumegegevens beschikbaar. Ten behoeve van een ontmiddeling dient PostNL 

daarom eerst de over 2016 gerealiseerde afzetgegevens van alle 24-uurs 

partijenpostdiensten niet zijnde UPD-diensten, in termen van volumes te transponeren 

naar de in dit marktanalysebesluit onderscheiden Wholesale dienstcategorieën Klein, 

Groot, Bijzonder of Gemengd en de binnen die categorieën onderscheiden 

gewichtstrappen.  

461. De desbetreffende afzetgegevens van de partijenpostdiensten dienen daarbij in beginsel 

steeds te worden getransponeerd naar de logisch en objectief gezien daarmee het meest 

corresponderende wholesale categorie en gewichtstrap. Waar formaat of gewichtsklasse 

van de partijenpostdienst zodanig afwijken van de in dit marktanalysebesluit gehanteerde 

wholesale categorisering dat een transponering op logische en objectieve gronden niet 

mogelijk is, dient PostNL de door hem gemaakte transponeringskeuze nader te 

onderbouwen.  

462. De door PostNL toe te passen ontmiddeling: 

(1) dient logisch en consistent te zijn opgebouwd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een 

zwaarder (gemiddeld) gewicht hoger wordt getarifeerd dan een lichter 

(gemiddeld) gewicht en dat een groter formaat hoger wordt getarifeerd dan een 

kleiner formaat van hetzelfde gewicht; 

(2) mag geen discriminatie of anticompetitieve tariefstelling opleveren. Dit betekent 

dat de uit de ontmiddeling resulterende tarifering niet tot doel of effect mag 

hebben dat de mededinging wordt belemmerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als 

deze gericht is op het benadelen van één of meerdere postvervoerbedrijven. 

5.4.9 Jaarlijkse kostenoriëntatietoets of meerjarige tariefregulering 

463. De ACM is van oordeel dat een stelsel van wholesale tarieven die voor meerdere jaren 

gelden de voorkeur verdient boven een jaarlijks terugkerende beoordeling van de 

kostenoriëntatie van de wholesale tarieven.  

464. In vergelijking met het jaarlijks opnieuw berekenen van de wholesale tarieven, heeft het 

vastleggen van de tarieven voor een langere periode verschillende voordelen. 
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Postvervoerbedrijven hebben in dat laatste geval bij de inrichting van hun businessplan 

gedurende een langere periode zekerheid over de tarieven die zij voor wholesale 

toegang aan PostNL moeten betalen. Dit zorgt voor de nodige zekerheid bij het 

vaststellen van de retailprijzen die een postvervoerbedrijf wil aanbieden, bij het sluiten 

van (lange termijn) contracten met klanten en bij het nemen van beslissingen over 

investeringen in hun netwerk. Dit maakt het voor die postvervoerbedrijven gemakkelijker 

om de nodige investeringen te doen om actief te blijven in 24-uurs post. Een systematiek 

van meerjarige wholesaleregulering draagt daarmee tevens bij aan de door de 

Beleidsregel geformuleerde doelen van het ex ante toezicht.
161

 

465. In vergelijking met een systeem van het jaarlijks vaststellen van de wholesale tarieven 

levert het vaststellen van die tarieven voor een langere periode bovendien minder 

administratieve lasten op voor PostNL.  

466. De ACM verwacht niet dat er in de komende drie jaren sprake zal zijn van zodanige 

onvoorziene technische of andere ontwikkelingen ten aanzien van het verlenen van 

toegangsdiensten dat deze binnen die termijn leiden tot ingrijpende wijzigingen in de 

kosten of kostenstructuur van PostNL. Voor het vastleggen van de wholesale tarieven 

voor een kortere termijn dan de door de wetgever voorziene reguleringsperiode ziet de 

ACM daarom geen aanleiding.  

467. Op basis van het bovenstaande acht de ACM het redelijk en verantwoord de 

vastgestelde kostengeoriënteerde wholesale tarieven te laten gelden voor de duur van dit 

marktanalysebesluit. Omdat de vastgestelde tarieven daarmee voor langere tijd gevolgen 

zullen hebben voor de betrokken postvervoerbedrijven en het van belang is dat er 

voldoende zekerheid bestaat over de geldigheid van die tarieven, acht de ACM het nodig 

dat deze tarieven door PostNL vooraf ter goedkeuring aan de ACM worden voorgelegd.  

5.4.10 Indexering meerjaarlijkse tarieven 

468. Bij het voor meerdere jaren vastleggen van de wholesale tarieven dient wel de 

mogelijkheid te bestaan om deze tussentijds aan te passen aan de ontwikkeling van het 

algemene prijsniveau in de markt. De door PostNL te hanteren tarieven voor wholesale 

toegangsdiensten hebben gelding voor de duur van dit marktanalysebesluit waarbij deze 

tarieven fungeren als tariefplafond.  

469. Voor de invulling van de te hanteren indexatie bestaat een aantal mogelijkheden: NEA; 

CPI (de algemene consumentenprijsindex); de jaarlijkse stijging van de UPD-tarieven en 
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 Zie artikel 2 van de Beleidsregel.  
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de periodiek door PostNL aangekondigde generieke verhoging van de tarieven voor 

partijenpost. 

470. De NEA index is een indexatie die specifiek is gerelateerd aan de vervoerssector. De 

index voor de deelsector ’fijnmazige distributie’ (collo) sluit nauw aan bij de activiteiten 

van postvervoerbedrijven. [Vertrouwelijk:    

                                                                                                                           ]. Daarbij 

wordt deze index vastgesteld door een onafhankelijk instituut. De NEA index biedt naar 

het oordeel van de ACM de beste invulling voor de te hanteren indexatie. 

471. De CPI is een generieke indexatie die naar het oordeel van de ACM geen goed beeld 

kan geven van de ontwikkelingen in het vervoer van partijenpost. De stijging van de 

postzegelprijs (of de frankeermachine enkelstuksprijs) is evenmin een bruikbare 

indexatie. [Vertrouwelijk:  

                                ]. De gemiddelde prijsverhogingen voor postvervoer zijn over het 

algemeen lager dan de stijging van de postzegeltarieven. Bij deze indexatie zouden 

postvervoerbedrijven dus teveel betalen voor de toegang. 

472. De ACM concludeert dat de gerealiseerde NEA index, zoals gehanteerd voor de 

deelsector ‘fijnmazige distributie’ (collo), een goede invulling is voor het indexeren van de 

op basis van het voorafgaande kalenderjaar berekende wholesale tarieven. De NEA 

index houdt evenwel geen rekening met een specifieke eigenschap van postvervoer, 

namelijk dat daarbij sprake is van een krimpend volume. De ACM acht het redelijk om 

PostNL daarvoor compensatie te bieden door het in de reguleringsperiode van drie jaren 

door hem te hanteren wholesale tarief voor de onderscheiden toegangsdiensten te 

berekenen aan de hand van de geprognosticeerde kosten – en volumeontwikkelingen 

over die periode. In de hierna volgende voorschriften wordt deze berekeningssystematiek 

verder uitgewerkt.
162

  

5.4.11 Voorschriften bij de opgelegde tariefverplichting 

473. Op grond van artikel 13f, vierde lid, van de Postwet verbindt de ACM de volgende 

voorschriften aan de aan PostNL opgelegde verplichting betreffende de door hem te 

berekenen wholesale tarieven. Deze voorschriften zijn nodig uit een oogpunt van 

effectieve handhaafbaarheid van de opgelegde tariefverplichting. Zij zijn daarmee 

eveneens gericht op het tegengaan van de potentiële mededingingsproblemen van 

prijsdiscriminatie en marge-uitholling. 
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 Een vergelijkbare regeling is opgenomen in het Marktanalysebesluit ontbundelde toegang van 17 december 2015 

(kenmerk: ACM/DTVP/2015207525). 
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5.4.11.1 Voorschriften voor het berekenen van de wholesale tarieven 

474. Binnen drie maanden
163

 na de datum van inwerkingtreding van dit marktanalysebesluit 

dient PostNL bij de ACM een tariefvoorstel in te dienen (hierna: het Tariefvoorstel). In dit 

Tariefvoorstel zijn de wholesale tarieven opgenomen voor 24-uurs partijenpost die 

PostNL aan andere postvervoerbedrijven voor het verkrijgen van toegang tot het netwerk 

van PostNL in rekening brengt. 

475. De in het Tariefvoorstel opgenomen wholesale tarieven dienen te zijn berekend en 

bepaald met inachtneming van het hiervoor gestelde in de paragrafen 5.4.4. tot en met 

5.4.10. Het Tariefvoorstel dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde berekening en 

onderbouwing waaruit dit blijkt. Daarbij dient PostNL inzichtelijk te maken welk deel van 

de totale met betrekking tot het verlenen van postvervoerdiensten door hem gemaakte 

kosten zijn toegerekend aan het verlenen van de in dit marktanalysebesluit bedoelde 

toegang.  

476. Het Tariefvoorstel dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde beschrijving van het 

toegepaste systeem van kostentoerekening dat voldoet aan de in de hierna volgende 

paragraaf gestelde voorschriften. 

477. Uitsluitend de kosten die direct of indirect veroorzaakt worden door de in paragraaf 5.3.3 

bedoelde wholesale dienstcategorieën mogen aan deze diensten worden toegerekend. 

Dat betekent dat: 

(1)  PostNL in ieder geval de volgende kosten mag meenemen in de toerekening 

aan de wholesale toegangsdiensten:  

o de directe kosten van de wholesale toegangsdiensten; 

o de gezamenlijke kosten van het netwerk dat wordt gebruikt voor de levering van 

24-uurs partijenpostdiensten; 

Deze mogen naar rato van het gebruik worden toegerekend.  

o de gemeenschappelijke kosten; 

Dit zijn de kosten van zogenoemde overhead, die niet direct met de 

gezamenlijke productie van diensten samenhangen. Te denken valt aan de 

management-overhead op concernniveau en de kosten van HRM en 

administratie. 
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 Deze termijn is naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen ten opzichte van het Ontwerpbesluit 2017 met een 

maand verlengd.  
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o de eventuele kosten die PostNL specifiek maakt om wholesale toegang 

mogelijk te maken; 

De ACM gaat ervan uit dat het hier om een beperkt bedrag aan kosten zal 

gaan. Indien echter sprake is van een zodanig substantieel kostenbedrag dat 

daarvan een significant effect uitgaat op de aan postvervoerbedrijven in 

rekening te brengen wholesale tarieven, kan de ACM alsnog besluiten dat een 

proportioneel deel daarvan dient te worden toegerekend aan de 24-uurs 

partijenpostdiensten van PostNL, teneinde een gelijk speelveld te waarborgen 

en PostNL te stimuleren deze kosten zo laag mogelijk te houden.  

 

(2) het PostNL in ieder geval niet is toegestaan om de volgende kosten mee te 

nemen in de toerekening aan wholesale toegangsdiensten: 

 

o kosten die uitsluitend verband houden met de retailactiviteiten van PostNL, 

zoals marktbewerkingskosten; 

o kosten die uitsluitend verband houden met het verlenen van universele 

postdiensten, waaronder de kosten van het brievenbusnetwerk en van de 

postvestigingen en alle andere kosten die al aan de UPD worden toegerekend; 

o kosten van de businessbalies, voor zover die niet gebruikt worden voor het 

verlenen van wholesale toegangsdiensten; 

o de kosten van eventuele andere delen van het netwerk van PostNL die niet 

geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor het verlenen van wholesale 

toegangsdiensten; 

o de kosten van het verlenen van niet-24-uurs partijenpostdiensten (basic 

service; 48-uurs en 72+-uurs partijenpostdiensten), onverminderd het in 

randnummer 451 bepaalde; 

o de kosten van differentiële diensten, zoals haal- en brengdiensten en de 

exploitatie van postbussen; 

o niet eerder genoemde kosten die uitsluitend verband houden met activiteiten 

die buiten de 24-uurs partijenpostdienst vallen; 

o de betaalde rentekosten en dividenduitkeringen. 

478. Voor de berekening van de wholesale tarieven dient PostNL uit te gaan van de kosten 

zoals die zijn gemaakt in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het 

Tariefvoorstel wordt ingediend (t-1)
164

 en de geprognosticeerde kosten van het laatste 

                                                        
164

 Of van het laatst beschikbare verslagjaar, indien over het voorafgaande verslagjaar (nog) geen gegevens 

beschtkbaar zijn; t-1 wordt in dat geval t-2. 
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jaar van de reguleringsperiode (t+3)
165

 tegen het prijsniveau dat gold in t-1.
166

 Vervolgens 

wordt een kostengrondslag voor de wholesale tarieven bepaald op basis van de rechte 

lijn tussen de twee verkregen waardes. Het tarief voor het desbetreffende jaar wordt 

bepaald op de waarde in het midden van dat jaar.  

479. Bij het prognosticeren van de hiervoor bedoelde kosten en de daarmee samenhangende 

verwachte volumes in t+3 dient PostNL rekening te houden met de door hem 

voorgenomen en redelijkerwijs te voorziene kostenbesparingen
167

 alsmede met 

beschikbare resultaten van onafhankelijk onderzoek naar de ontwikkeling van 

postvolumes.
168

 

480. Bij het bepalen van de kosten en de volumes voor t+3 wordt uitgegaan van prognoses. 

Als de ACM onvoldoende zekerheid heeft dat de door PostNL gepresenteerde prognoses 

realistisch zijn of als deze onvoldoende zijn onderbouwd, dient PostNL op verzoek van de 

ACM een herwaardering van die prognoses uit te voeren waarbij de kosten of volumes 

worden bijgesteld. In voorkomend geval zal de ACM kunnen besluiten om alsnog over te 

gaan op een methodiek van tariefregulering waarbij de wholesale tarieven steeds per jaar 

worden vastgesteld.  

481. De jaarlijks te hanteren kostengrondslag voor de wholesale tarieven wordt in beginsel 

conform de onderstaande tabel berekend, waarbij jaar t het eerste jaar is van de 

reguleringsperiode. Omdat dit marktanalysebesluit op 1 augustus 2017 in werking treedt 

is ten behoeve van de deze berekening jaar t+3 als laatste jaar van de reguleringsperiode 

genomen. 

Jaar Jaartal  Berekening tarief 

t 2017 (kostprijs jaar t-1 + 1/4 x (kostprijs jaar t+3 -/- kostprijs jaar t-1)) x (1 + NEA indext-1)  

t+1 2018 (kostprijs jaar t-1 + 2/4 x (kostprijs jaar t+3 -/- kostprijs jaar t-1)) x (1 + NEA index t-1) 

x (1 + NEA indext)  

t+2 2019 (kostprijs jaar t-1 + 3/4 x (kostprijs jaar t+3 -/- kostprijs jaar t-1)) x (1 + NEA index t-1) 

x (1 + NEA indext) x (1 + NEA indext+1) 

t+3 2020 (kostprijs jaar t-1 + 4/4 x (kostprijs jaar t+3 -/- kostprijs jaar t-1)) x (1 + NEA index t-1) 

x (1 + NEA indext) x (1 + NEA indext+1) x (1 + NEA indext+2) 

Tabel 7: Berekeningswijze tariefplafonds 

                                                        
165

 De ACM neemt een periode van drie jaar als uitgangspunt gelet op het bepaalde in artikel 13c van de Postwet.  
166

 Dat wil zeggen dat inflatie in deze prognose buiten beschouwing wordt gelaten.  
167

 Zie bijvoorbeeld https://www.postnl.nl/Images/Q4%20FY-2016-and-capital-market-day-presentation_tcm10-

91061.pdf (p. 32). 
168

 Zoals Future scenario developments in the Dutch postal market, WIK-consult 14 december 2016.  

https://www.postnl.nl/Images/Q4%20FY-2016-and-capital-market-day-presentation_tcm10-91061.pdf
https://www.postnl.nl/Images/Q4%20FY-2016-and-capital-market-day-presentation_tcm10-91061.pdf
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482. De uit de voorgaande berekening volgende kostengrondslag per jaar wordt elk jaar 

geïndexeerd voor inflatie. Hiervoor dient PostNL de gerealiseerde NEA-index voor de 

deelsector ’fijnmazige distributie’ (collo) te gebruiken.
169

 PostNL dient de nieuwe 

wholesale tarieven steeds binnen twee weken na de publicatie van de relevante NEA-

index te berekenen en bekend te maken. 

483. Het Tariefvoorstel dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring. Uit deze 

verklaring dient te blijken dat de accountant heeft gecontroleerd en vastgesteld dat: 

- de berekeningen correct en volgens de in dit marktanalysebesluit gestelde 

voorschriften zijn uitgevoerd; 

- de gehanteerde data correct en volledig zijn en aansluiten bij de financiële 

administratie van PostNL. 

484. De in het Tariefvoorstel voorgestelde wholesale tarieven moeten worden goedgekeurd 

door de ACM. De ACM zal die goedkeuring vastleggen in een op basis van dit 

marktanalysebesluit te nemen tariefbesluit (hierna: het Tariefbesluit). Met het 

Tariefbesluit komen de door PostNL te hanteren kostengeoriënteerde wholesale tarieven 

vast te staan. 

485. In het kader van de beoordeling van het Tariefvoorstel en het door de ACM te nemen 

Tariefbesluit dient PostNL binnen de daarvoor door de ACM gestelde termijnen te 

voldoen aan verzoeken om aanvullende informatie of om herberekeningen uit voeren ten 

aanzien van de in of bij het Tariefvoorstel opgeleverde gegevens. 

5.4.11.2 Voorschriften voor het kostentoerekeningsysteem 

486. Het door PostNL voor de berekening van de wholesale tarieven gehanteerde 

kostentoerekeningsysteem dient de volgende elementen te bevatten: 

a) Een overzicht waaruit blijkt dat de input van het systeem (oftewel de kosten die het 

systeem ingaan) gelijk is aan de output van het systeem (oftewel de gewogen som 

van de kostprijzen. 

b) De verdeelsleutels die gebruikt zijn bij het verdelen van de directe en indirecte 

kosten. PostNL dient hierbij toe te lichten hoe deze verdeelsleutels tot stand zijn 

                                                        
169

 Zie daarvoor http://www.niwo.nl/pagina/167/onderwerpen/cijfers_en_grafieken/kosten_en_rentabiliteit.html. 

http://www.niwo.nl/pagina/167/onderwerpen/cijfers_en_grafieken/kosten_en_rentabiliteit.html
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gekomen, waarom dit de best beschikbare verdeelsleutels zijn en op welke wijze en 

met welke frequentie de brongegevens voor de sleutels zijn onderbouwd. 

487. Het kostentoerekeningsysteem dient daarnaast aan de volgende kwaliteitseisen te 

voldoen: 

(1) Het systeem is consistent: 

De keuzes voor de uitgangspunten zijn gemotiveerd en aan de keuzes wordt in 

het gehele systeem vastgehouden. Waar eventueel toch is afgeweken van 

gemaakte keuzes is gemotiveerd waarom het vasthouden aan de keuze niet 

mogelijk is. 

(2) Het systeem is transparant: 

Het systeem bevat alle benodigde informatie, is toegankelijk, volledig en juist en 

sluit aan bij bestaande interne processen en besluitvorming, zoals de 

organisatie, de begrotingscyclus, de boekhouding, etc. Hierbij dient het 

volgende voldoende duidelijk te zijn: 

 De verschillende soorten en categorieën van kosten, opbrengsten en 

geïnvesteerd vermogen die aan de diensten worden toegerekend. 

 De methodiek van kostentoerekening, inclusief de belangrijkste 

kostenplaatsen en kostenverdeelsleutels. Uitgaande van de kosten zoals 

die ontstaan, dient duidelijk te zijn hoe deze kosten aan diensten en 

producten toegerekend worden. Hierbij dient duidelijk te zijn of sprake is 

van directe toerekening, toerekening op basis van cost drivers of 

kostenverdeelsleutels of van toerekening via een opslag. Als sprake is 

van toerekening via cost drivers of kostenverdeelsleutels dient duidelijk 

te zijn welke kostenpools en welke cost drivers of kostenverdeelsleutels 

gehanteerd worden. Als sprake is van toerekening via opslagen dient 

duidelijk te zijn hoe deze opslagen precies berekend worden. 

 De bronnen van de gegevens. Hierbij gaat het enerzijds om de bronnen 

van de financiële gegevens en anderzijds om de bronnen van de niet-

financiële gegevens. Hierbij dient duidelijk te zijn in hoeverre deze 

gegevens via geautomatiseerde processen tot stand komen of op 

inschattingen van medewerkers worden gebaseerd. 

(3) Het systeem is navolgbaar.  

Om te kunnen beoordelen of het systeem inderdaad leidt tot de beoogde output, 
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moeten alle stappen van de input tot de output navolgbaar zijn. Zo moeten 

berekeningswijzen en sommen kloppen, mogen er geen stappen ontbreken en 

mogen er geen innerlijke tegenstrijdigheden in zitten. 

488. Het kostentoerekeningsysteem moet door de ACM worden goedgekeurd. Ten behoeve 

daarvan dient PostNL te voldoen aan de door de ACM gegeven aanwijzingen tot 

aanpassing van het systeem. Het besluit tot goedkeuring van het 

kostentoerekeningsysteem neemt de ACM tezamen met het besluit tot goedkeuring van 

de door PostNL in het Tariefvoorstel opgenomen wholesale tarieven.  

5.4.11.3 Voorschriften ten aanzien van tarieven voor nieuwe of gewijzigde diensten 

489. Indien PostNL voor zakelijke klanten of op basis van een daartoe ingediend redelijk 

verzoek om toegang, nieuwe of gewijzigde 24-uurs partijenpostdiensten introduceert, die 

door postvervoerbedrijven niet te repliceren zijn op basis van het geldende wholesale 

referentie-aanbod
170

, dient PostNL hiervoor met inachtneming en overeenkomstige 

toepassing van het bepaalde in de paragrafen 5.4.4 tot en met 5.4.11.2 een wholesale 

tarief te berekenen en daarvoor een tariefvoorstel in te dienen bij de ACM. Ten aanzien 

van dit Tariefvoorstel neemt de ACM een afzonderlijk Tariefbesluit. 

490. Nieuw geïntroduceerde of gewijzigde 24-uurs partijenpostdiensten als in het vorige 

randnummer bedoeld mogen niet van zodanige inhoud zijn dan wel zodanig zijn 

vormgegeven dat door het hanteren van de daarop gebaseerde wholesale tarieven de 

mededinging wordt belemmerd of beperkt. 

5.5 Verplichting tot het bekendmaken van informatie en van een 
referentieaanbod (transparantieverplichtingen) 

491. De ACM kan op grond van artikel 13g, eerste lid, van de Postwet de verplichting 

opleggen om door de ACM nader te bepalen informatie bekend te maken op een door 

haar te bepalen wijze (hierna: algemene transparantieverplichting). 

492. De ACM kan op grond van artikel 13g, tweede lid, van de Postwet de verplichting 

opleggen om een referentieaanbod bekend te maken waarin een omschrijving is 

opgenomen van door de ACM te bepalen vormen van toegang en de daarbij gehanteerde 

tarieven en andere voorwaarden. 

                                                        
170

 Hieronder valt niet de economische repliceerbaarheid op basis van de van toepassing zijnde toegangstarieven.  
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493. Artikel 13h, eerste lid, van de Postwet bepaalt dat de ACM aan een verplichting als 

bedoeld in het eerste of tweede lid voorschriften kan verbinden met betrekking tot de 

mate van detaillering en de wijze van bekendmaking. 

494. Hieronder onderzoekt de ACM of het opleggen van een algemene 

transparantieverplichting en een verplichting tot het bekendmaken van een 

referentieaanbod noodzakelijk, geschikt en passend zijn. Daarnaast stelt de ACM vast op 

welke wijze PostNL de informatie en het referentieaanbod bekend moet maken en binnen 

welke termijn dit dient plaats te vinden. 

5.5.1 Noodzaak, geschiktheid en passendheid transparantieverplichtingen 

495. De functie van zowel de algemene transparantieverplichting als de verplichting tot het 

bekendmaken van een referentieaanbod is het verschaffen van informatie die 

postvervoerbedrijven nodig hebben voor het afnemen van toegang voor 24-uurs 

partijenpost. Een noodzakelijke voorwaarde voor het effectief en efficiënt gebruik van 

toegang voor 24-uurs partijenpost is dat de postvervoerbedrijven over alle voor die 

toegang relevante informatie beschikken. In paragraaf 4.5 heeft de ACM geconcludeerd 

dat PostNL de prikkel en de mogelijkheid heeft om relevante informatie achter te houden 

of discriminatoir te gebruiken, hetgeen potentiële mededingingsproblemen oplevert. 

496. De algemene transparantieverplichting en de verplichting tot het bekendmaken van een 

referentieaanbod zijn geschikt om de potentiële mededingingsproblemen van het 

achterhouden of discriminatoir gebruiken van informatie te adresseren. De verplichting 

bewerkstelligt immers dat voor toegang relevante informatie bekend wordt gemaakt en 

beperkt de mogelijkheden voor PostNL om het afnemen van toegang door andere 

postvervoerbedrijven te bemoeilijken of te frustreren. 

497. De algemene transparantieverplichting in combinatie met de verplichting tot het 

bekendmaken van een referentieaanbod is noodzakelijk voor het remediëren van de 

genoemde potentiële mededingingsproblemen. De afzonderlijke verplichtingen zijn op 

zich niet voldoende. De algemene transparantieverplichting leidt er niet toe dat de 

relevante informatie in een zodanige vorm beschikbaar is dat op basis van deze 

informatie eenvoudig en snel een toegangsovereenkomst kan worden aangegaan tussen 

PostNL en postvervoerbedrijven. Daarnaast stelt de algemene transparantieverplichting 

postvervoerbedrijven niet in staat om snel te kunnen constateren of zij benadeeld worden 

ten opzichte van andere postvervoerbedrijven, PostNL zelf, zijn dochtermaatschappijen 

of partnerondernemingen. Bovendien draagt alleen de combinatie van beide 

verplichtingen voldoende bij aan het voorkomen van koppelverkoop, 
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vertragingstechnieken, kwaliteitsdiscriminatie, strategisch productontwerp en onbillijke 

voorwaarden. De algemene transparantieverplichting is daarom niet toereikend. 

498. Er bestaan geen minder belastende verplichtingen om de hierboven genoemde 

mededingingsproblemen te voorkomen en de verplichtingen zijn dus passend. Bovendien 

geldt dat de opgelegde toegangsverplichting en de opgelegde tariefverplichting niet zeker 

stellen dat de postvervoerbedrijven die toegang wensen voor hun 24-uurs partijenpost 

over alle informatie beschikken die zij daarvoor nodig hebben. 

Conclusie 

499. De ACM concludeert dat een algemene transparantieverplichting en de verplichting tot 

het bekendmaken van een referentieaanbod noodzakelijke, geschikte en passende 

verplichtingen zijn. De ACM legt daarom aan PostNL op grond van artikel 13g, eerste en 

tweede lid, van de Postwet een algemene transparantieverplichting, respectievelijk de 

verplichting om een referentieaanbod bekend te maken op. 

5.5.2 Invulling algemene transparantieverplichting en wijze van bekendmaking 

500. PostNL dient in het kader van de algemene transparantieverplichting de volgende 

informatie aan postvervoerbedrijven bekend te maken: 

a) Een algemene beschrijving van de toegangsverplichting van PostNL ten opzichte van 

postvervoerbedrijven voor 24-uurs partijenpostdiensten, die overeenkomt met 

hetgeen bepaald is in dit marktanalysebesluit; 

b) De procedure voor het behandelen van verzoeken om toegang (zie hierboven 

randnummer 370 onder f); 

c) De wijze waarop debitering dan wel creditering plaatsvindt nadat de definitieve 

wholesale tarieven zijn komen vast te staan als bedoeld in paragraaf 5.6; 

d) De wijze waarop en de procedure waarmee bij overschrijding van het 70 procent 

criterium als bedoeld in randnummer 368 facturering plaatsvindt; 

e) Alle overige informatie die nodig is om postvervoerbedrijven op een eenvoudige 

manier toegang te laten krijgen en behouden tot het netwerk van PostNL ten 

behoeve van 24-uurs partijenpostdiensten, voor zover niet reeds opgenomen in de 

informatie in dit randnummer of in het referentieaanbod; 

f) Alle wijzigingen met betrekking tot de informatie als bedoeld onder a) tot en met e) in 

dit randnummer; 

g) Wijzigingen in de voorwaarden voor toegang voor 24-uurs partijenpost en de hiermee 

gepaard gaande praktische en procesmatige gevolgen voor postvervoerbedrijven; 

h) Informatie over de introductie van nieuwe 24-uurs partijenpostdiensten en het 
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wijzigen of vervallen van bestaande 24-uurs partijenpostdiensten. Een pilot of 

experiment van PostNL met betrekking tot een 24-uurs partijenpostdienst wordt niet 

gezien als een nieuwe 24-uurs partijenpostdienst voor zover het een kortlopende pilot 

is voor een beperkt aantal zakelijke klanten van PostNL en voor zover de pilot of het 

experiment niet onnodig postvervoerbedrijven uitsluit en niet het effect heeft dat de 

concurrentie met andere postvervoerbedrijven wordt belemmerd. 

 

501. PostNL dient de in het vorige randnummer genoemde informatie bekend te maken op zijn 

website. De ACM vindt het niet onredelijk dat dit gebeurt op een slechts voor 

postvervoerbedrijven toegankelijke website. 

502. De informatie als bedoeld in randnummer 500, onder a) tot en met e) dient uiterlijk binnen 

drie maanden na de inwerkingtreding van dit marktanalysebesluit op de website van 

PostNL bekend te worden gemaakt. Wijzigingen als bedoeld onder f) tot en met h) dienen 

ten minste twee maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop PostNL deze wijzigingen 

doorvoert op de website bekend te worden gemaakt. De ACM heeft daarbij afgewogen 

dat postvervoerbedrijven voldoende tijd moeten hebben om hierop in te spelen, maar dat 

deze termijn ook niet langer dan strikt noodzakelijk moet zijn, om te voorkomen dat 

PostNL onnodig lang moet wachten met bijvoorbeeld de introductie van een nieuwe 24-

uurs partijenpostdienst in de retailmarkt. Voorts hebben postvervoerbedrijven op deze 

manier voldoende tijd om hun productportfolio aan te passen. 

503. Daarnaast dient PostNL de wijzigingen als bedoeld in randnummer 500, onder f) tot en 

met h) op dezelfde datum via een elektronische nieuwsbrief bekend te maken aan 

postvervoerbedrijven alsmede aan de ACM. 

5.5.3 Invulling verplichting referentieaanbod 

504. PostNL stelt een referentieaanbod op met daarin ten minste opgenomen: 

a) Een beschrijving van de toegang voor 24-uurs partijenpost, waaronder ten minste: 

o de toegang voor 24-uurs partijenpost ten aanzien waarvan de ACM in 

randnummer 353 reeds heeft vastgesteld dat een verzoek daartoe door een 

postvervoerbedrijf een redelijk verzoek is als bedoeld in artikel 13e, eerste 

lid, van de Postwet. 

o de toegang voor 24-uurs partijenpost die voortvloeit uit de non-

discriminatieverplichting (zie randnummers 381, 384 en 385); 

b) Een standaard contract voor toegang voor 24-uurs partijenpost; 

c) De voorwaarden die PostNL hanteert voor het verlenen van toegang voor 24-uurs 
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partijenpost; (zie hierboven randnummer 370 onder g); 

d) Alle wholesale tarieven; 

e) De aanleverlocaties voor postvervoerbedrijven, met inachtneming van het bepaalde 

in randnummer 353 onder (ii); 

f) De uiterste aanlevertijden op de aanleverlocaties voor postvervoerbedrijven, met 

inachtneming van het bepaalde in randnummer 353 onder (iii); 

g) De wijze van aanleveren van 24-uurs partijenpost; 

h) Voorwaarden ten aanzien van de samenstelling van partijen 24-uurs partijenpost. 

5.5.4 Voorschriften ten aanzien van de wijze van bekendmaking van het referentieaanbod 

505. De ACM verbindt op grond van artikel 13g, derde lid, van de Postwet aan de verplichting 

om een referentieaanbod bekend te maken de volgende voorschriften met betrekking tot 

de wijze van bekendmaking: 

a) PostNL dient het referentieaanbod bekend te maken op zijn website; de ACM vindt 

het niet onredelijk dat dit gebeurt op een slechts voor postvervoerbedrijven 

toegankelijke website. 

b) Het referentieaanbod dient ten hoogste drie maanden na het in werking treden van 

dit marktanalysebesluit op de website bekend te worden gemaakt. De ACM is van 

oordeel dat deze termijn van drie maanden voldoende is om PostNL in staat te 

stellen een referentieaanbod uit te werken. 

c) Een wijziging in het referentieaanbod dient ten minste twee maanden voorafgaand 

aan het tijdstip waarop PostNL deze wijziging doorvoert op de website bekend te 

worden gemaakt. Voor zover een wijziging in het referentieaanbod het door PostNL 

opheffen van een aanleverlocatie betreft, dient PostNL een termijn van ten minste 

zes maanden in acht te nemen. De ACM acht in dat geval een termijn van zes 

maanden gerechtvaardigd, omdat een dergelijke wijziging substantiële gevolgen zal 

hebben voor de bedrijfsvoering van postvervoerbedrijven. In de gevallen waarbij de 

eigenaar van een aanleverlocatie, indien dit niet PostNL zelf is, zijn bedrijfsvoering 

staakt ten gevolge waarvan PostNL van die aanleverlocatie geen gebruik meer kan 

maken, dient PostNL hier onverwijld melding van te maken op de onder a bedoelde 

website.  

d) Daarnaast dient PostNL een wijziging als bedoeld in punt c op dezelfde datum via 

een elektronische nieuwsbrief bekend te maken aan postvervoerbedrijven die 

afnemers zijn van de 24-uurs partijenpost alsmede aan de ACM. 
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5.6 Inwerkingtreding van de verplichtingen 

506. Dit marktanalysebesluit treedt in werking op 1 augustus 2017. Per die datum legt de ACM 

aan PostNL op grond van artikel 13e, eerste lid, van de Postwet de verplichting op om te 

voldoen aan redelijke verzoeken tot toegang voor 24-uurs partijenpost. In paragraaf 5.3.3 

van dit marktanalysebesluit heeft de ACM bepaald welk verzoek tot toegang voor 24-uurs 

partijenpost in ieder geval redelijk is. PostNL heeft de verplichting om dat door de ACM 

als redelijk gekwalificeerde verzoek tot toegang uiterlijk per 1 november 2017 aan te 

bieden aan postvervoerbedrijven. 

507. In paragraaf 5.4 van dit marktanalysebesluit heeft de ACM aan PostNL op grond van 

artikel 13f, van de Postwet een tariefverplichting opgelegd. Het voorstel voor de tarieven 

voor de wholesale producten, waarvan de ACM in paragraaf 5.3.3 van dit 

marktanalysebesluit heeft bepaald dat een verzoek tot toegang daarvoor in ieder geval 

redelijk is, en het bij de berekening daarvan gebruikte kostentoerekeningsysteem, dienen 

uiterlijk op 1 november 2017 aan de ACM ter goedkeuring te worden voorgelegd. 

508. Vanaf het moment dat het voorstel voor de wholesale tarieven aan de ACM is 

voorgelegd, dient PostNL deze tarieven ten opzichte van postvervoerbedrijven te 

hanteren. Zodra de ACM de wholesale tarieven en het bij de berekening daarvan 

gebruikte kostentoerekeningsysteem heeft goedgekeurd, dient PostNL deze definitieve 

wholesale tarieven ten opzichte van postvervoerbedrijven te hanteren en deze definitieve 

tarieven te verrekenen met de eerder aan postvervoerbedrijven in rekening gebrachte 

wholesale tarieven. 

509. PostNL past de in het vorige randnummer bedoelde verrekening eveneens toe voor zover 

hij in de periode tussen 1 augustus 2017 en de datum waarop hij het voorstel voor de 

wholesale tarieven aan de ACM voorlegt, reeds toegang verleent voor de in paragraaf 

5.3.3 van dit marktanalysebesluit genoemde wholesale producten. Voor het overige dient 

PostNL de in die periode aan postvervoerbedrijven in rekening gebrachte tarieven te 

verrekenen met de definitieve wholesale tarieven zoals die komen vast te staan voor het 

product Wholesale Gemengd. 

510. Wat betreft de transparantieverplichtingen, bedoeld in paragraaf 5.5 van dit 

marktanalysebesluit, geldt dat uiterlijk op 1 november 2017 aan de algemene 

transparantieverplichting moet zijn voldaan en het referentieaanbod door PostNL bekend 

moet zijn gemaakt op de wijze zoals in die paragraaf bepaald. 
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5.7 Overzicht potentiële mededingingsproblemen en verplichtingen 

511. In de onderstaande Tabel 8 worden de vastgestelde potentiële mededingingsproblemen 

en de opgelegde verplichtingen die een bijdrage leveren aan het voorkomen van de 

vastgestelde potentiële mededingingsproblemen overzichtelijk gepresenteerd. 

Verplichtingen 

 

Potentiële mededingingsproblemen 

Toegang Transparantie Non-discriminatie Tarief 

Toegangsweigering X    

     

Toegangsgerelateerd     

Discriminatoir gebruik of 

achterhouden van informatie 

X X X  

Oneigenlijk gebruik van informatie X X   

Vertragingstactieken X X X  

Onbillijke voorwaarden X X X  

Kwaliteitsdiscriminatie X X X  

Koppelverkoop X X   

Strategisch productontwerp X X   

     

Prijsgerelateerd     

Prijsdiscriminatie    X 

Marge-uitholling     X 

Tabel 8: Potentiële mededingingsproblemen en opgelegde verplichtingen 

5.8 Afsluiting 

512. In de voorgaande paragrafen heeft de ACM bepaald welke verplichtingen aan PostNL als 

postvervoerbedrijf met AMM worden opgelegd. Daarbij heeft de ACM vastgesteld dat die 

afzonderlijke verplichtingen noodzakelijk, geschikt en passend zijn om de 

geïdentificeerde potentiële mededingingsproblemen te voorkomen. 

513. De doelstelling van dit marktanalysebesluit is het tot stand brengen van effectieve en 

duurzame concurrentie. Met de opgelegde verplichtingen wordt dit naar de overtuiging 

van de ACM bereikt. Postvervoerbedrijven houden net als onder artikel 9 van de Postwet 

toegang tot het netwerk van PostNL voor 24-uurs partijenpost. De toegangsverplichting 

verhindert dat PostNL nadelige voorwaarden voor postvervoerbedrijven kan introduceren. 

Dit is nodig omdat PostNL de laatste jaren diverse malen voorwaarden heeft 

geïntroduceerd waarmee postvervoerbedrijven benadeeld werden. 
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514. De tariefverplichting is anders vormgegeven dan onder artikel 9 van de Postwet. De 

tariefverplichting geeft postvervoerbedrijven meer dan onder artikel 9 de prikkel om 

zoveel mogelijk postvervoerdiensten zelf te verrichten. Voor zover ze toegang nodig 

hebben tot het netwerk van PostNL, neemt het gereguleerde tarief het nadeel weg dat 

postvervoerbedrijven hebben ten opzichte van PostNL. PostNL krijgt in vergelijking met 

artikel 9 meer vrijheidsgraden in de vormgeving van zijn retailprijzen. 

515. De verplichtingen leiden tot effectieve en duurzame concurrentie. Dit leidt tot meer keuze, 

lagere prijzen en een betere kwaliteit van dienstverlening voor eindgebruikers. Ook geven 

effectieve en duurzame concurrentie de meeste prikkels om te komen tot 

efficiëntieverbeteringen en innovatie op het gebied van het vervoer van post. Deze 

positieve gevolgen van regulering voor eindgebruikers als gevolg van de concurrerende 

postmarkten kwalificeert de ACM als het beoogde en verwachte effect van het opleggen 

van verplichtingen. 
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6 Effectentoets 

6.1 Inleiding 

516. In dit hoofdstuk presenteert de ACM de uitkomsten van de kwantitatieve effectentoets ten 

behoeve van de beoordeling van de effecten van de opgelegde verplichtingen. Deze 

uitkomsten zijn in het vorige hoofdstuk betrokken bij de beoordeling van de 

proportionaliteit van de op te leggen verplichtingen. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de 

kwantitatieve effecten van de opgelegde gezamenlijke verplichtingen op de afgebakende 

markten weergegeven. 

517. Paragraaf 6.2 start met een beschrijving van de eisen die worden gesteld in de 

Beleidsregel ten aanzien van de onderbouwing van de verplichtingen. Paragraaf 6.3 geeft 

een uitleg van de methode van de kwantitatieve effectentoets en licht het economische 

model voor de kwantitatieve analyse van de verplichtingen nader toe. Vervolgens geeft 

paragraaf 6.4 de uitkomsten weer van de kwantitatieve effectentoets bij de verschillende 

mogelijke tariefverplichtingen, de toegangsverplichting en de transparantieverplichtingen. 

Deze dienen ter onderbouwing van de keuze van de invulling van de verplichtingen. 

Vervolgens wordt voor de gekozen invulling van de verplichtingen de welvaartsanalyse 

toegelicht in paragraaf 6.5. Daarna presenteert de ACM in paragraaf 6.6 de gevolgen van 

de verplichtingen voor PostNL. In paragraaf 6.7 wordt ingegaan op de gevolgen voor de 

universele postdienst. Ten slotte wordt in paragraaf 6.8 op het beroep van PostNL op 

artikel 4, derde lid, van de Beleidsregel ingegaan. 

6.2 Beleidsregel 

518. Op 18 december 2016 heeft de Minister van Economische Zaken de Beleidsregel 

gepubliceerd. Artikel 4 van de Beleidsregel schrijft voor dat de ACM onderbouwt dat de 

opgelegde verplichtingen noodzakelijk, geschikt en proportioneel zijn voor het bereiken 

van de in artikel 2 van de Beleidsregel genoemde doelstellingen en dat andere minder 

ingrijpende maatregelen niet effectief zijn en de ACM hiertoe een analyse uitvoert, zoveel 

mogelijk in kwantitatieve zin, van de economische effecten op de postmarkt en van de 

met het marktanalysebesluit gemoeide reguleringskosten. Onder de genoemde 

doelstellingen verstaat de Minister het adresseren van potentiële 

mededingingsproblemen en het borgen van statische en dynamische efficiëntie op de 

afgebakende markt voor postvervoerdiensten. In de toelichting op de Beleidsregel geeft 

de minister een nadere uitleg van de uit te voeren analyse van de effecten van de 

opgelegde verplichtingen. 

519. De Minister schrijft in deze toelichting op de Beleidsregel dat de situatie in aanwezigheid 

van de op te leggen verplichtingen wordt afgezet tegen een situatie in afwezigheid van ex 
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ante regulering. Voor een beoordeling van de effecten van de op te leggen verplichtingen 

moeten de verwachte uitkomsten van ex ante regulering dus worden afgezet tegen de 

verwachte uitkomsten van een situatie zonder ex ante regulering op grond van artikel 13a 

e.v. en in afwezigheid van artikel 9 van de Postwet. 

520. In de toelichting op de Beleidsregel wordt ook gesteld dat een kwantitatieve analyse moet 

worden uitgevoerd waarin zoveel als mogelijk inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel kosten 

en baten de voorgenomen verplichtingen opleveren voor in ieder geval de 

postvervoerbedrijven en voor eindgebruikers. Volgens de Beleidsregel kan bij 

kwantificering van de effecten van de voorgenomen verplichtingen worden gedacht aan 

de kosten en baten van de maatregelen, zoals toe- of afname in producenten- en 

consumentensurplus en uitvoerings- en compliancekosten van respectievelijk de 

toezichthouder en postvervoerbedrijven. Ook dient de ACM volgens de Beleidsregel 

rekening te houden met neveneffecten zoals effecten op toetreding en uittreding, 

investeringen en kwaliteit. 

6.3 Methode van kwantitatieve effectentoets 

6.3.1 Inleiding 

521. De ACM geeft uitvoering aan de Beleidsregel door de economische effecten van de op te 

leggen verplichtingen zo goed als mogelijk te kwantificeren. De ACM past hierbij een 

analyse van de economische effecten toe door de invloed van de ex ante regulering op 

zakelijke afzenders van partijenpost, het postvervoerbedrijf met aanmerkelijke 

marktmacht (PostNL) en de andere postvervoerbedrijven (Sandd, Van Straaten Post, 

Intrapost, etc.) kwantitatief te bepalen voor de jaren gedurende de reguleringsperiode. 

Deze analyse van economische effecten vertaalt zich in een berekening van het 

consumentensurplus (voor zakelijke afzenders van partijenpost), het producentensurplus 

(voor PostNL en andere postvervoerbedrijven) en het totale surplus. Daarnaast berekent 

de ACM de met de ex ante regulering gemoeide reguleringskosten om te komen tot een 

welvaartsanalyse voor de afgebakende relevante markten. 

522. De ACM heeft ten behoeve van de kwantitatieve effectentoets het onderzoeks- en 

adviesbureau Frontier Economics (hierna: Frontier) opdracht gegeven tot het ontwikkelen 

van een economisch model.
171

 Met behulp van dit economisch model kan de ACM de 

economische effecten van de op te leggen verplichtingen op de afgebakende markten 

zoveel mogelijk kwantificeren. De uitkomsten van dit economisch model vormen een 
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 Frontier Economics is een internationaal gerenomeerd economisch onderzoeks- en adviesbureaus. Voor meer 

informatie: http://www.frontier-economics.com/. 
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belangrijk aspect dat de ACM meeweegt in de beoordeling van de proportionaliteit van de 

op te leggen verplichtingen. 

6.3.2 Economisch model 

523. Om de economische effecten van de op te leggen verplichtingen op de markten en de 

effecten op postvervoerbedrijven zo goed mogelijk te kwantificeren is een economisch 

model nodig dat analyseert hoe postvervoerbedrijven reageren op het wholesale 

toegangsaanbod voor 24-uurs partijenpost en op wijzigingen hiervan. Frontier heeft een 

economisch model ontwikkeld om de invloed van een wholesale toegangsaanbod voor 

24-uurs partijenpost met de opties voor tariefverplichtingen op de prijzen van 

postvervoerbedrijven aan zakelijke afzenders en op de afzet van postvoerbedrijven te 

bepalen. 

524. Frontier heeft hiertoe een zogenaamd gedifferentieerd Bertrand model voor de 

Nederlandse postsector ontwikkeld. Dit economisch model vormt volgens Frontier het 

meest geschikte economische analysekader om concurrentie tussen 

postvervoerbedrijven in de Nederlandse postsector te onderzoeken. De ACM sluit zich 

hierbij aan. De toepasselijkheid van het gedifferentieerde Bertrand model wordt hieronder 

nader gemotiveerd. 

525. In Nederland zijn verschillende postvervoerbedrijven actief die met elkaar op prijs 

concurreren op basis van een gedifferentieerd aanbod. Postvervoerbedrijven concurreren 

met een gedifferentieerd aanbod op het gebied van servicekaders, kwaliteit, merk en 

imago. In Bijlage 2, over de kwantitatieve effectentoets, wordt een nadere uitleg gegeven 

over het type spelers en de verschillen in positionering van postvervoerbedrijven in het 

economisch model. 

526. In een gedifferentieerd Bertrand model kiest elk postvervoerbedrijf een prijsstelling die 

zijn winst maximaliseert waarbij de prijsstelling van concurrerende postvervoerbedrijven 

als gegeven wordt beschouwd. Vervolgens ontstaat na iteratie een evenwichtssituatie 

waarin elk postvervoerbedrijf een prijs kiest die de beste reactie is op de prijzen die 

gekozen zijn door alle concurrerende postvervoerbedrijven. In een dergelijk model 

worden marktmacht en de afstand van concurrenten tot elkaar meegenomen. De afstand 

van concurrenten en dus tussen verschillende postvervoerbedrijven refereert hierbij aan 

de bereidheid van zakelijke afzenders om over te stappen naar een ander 

postvervoerbedrijf in het geval van een gedifferentieerd productaanbod. In een 

gedifferentieerd Bertrand model wordt dit weergegeven met diversion ratios. Deze 

diversion ratios weerspiegelen de voorkeuren van een zakelijke afzender voor de keuze 
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van een tweede product en aanbieder als zij stoppen met het afnemen van het huidige 

product van een postvervoerbedrijf als gevolg van een prijsverhoging. 

527. Het economisch model schat dus in wat de beste reactie is van een postvervoerbedrijf op 

de prijsstelling van concurrerende postvervoerbedrijven. Praktisch gezien betekent dit dat 

een postvervoerbedrijf bekijkt hoe hij zijn prijs moet zetten om zijn winst te optimaliseren. 

Op zijn eigen klanten behaalt hij bij een prijsverlaging een lagere marge wat 

gecompenseerd moet worden door de marge die behaald wordt op nieuwe klanten. 

Daarbij zal een postvervoerbedrijf in theorie de prijselasticiteit van zakelijke afzenders en 

de mate van marktmacht van concurrerende postvervoerbedrijven meegewogen moeten 

worden. 

528. Het model analyseert wat de meest winstgevende reactie van alle postvervoerbedrijven is 

wanneer zij voor een deel van hun 24-uurs partijenpost toegang afnemen bij PostNL. De 

uitkomsten van het gedifferentieerde Bertrand model leveren retail prijzen voor 24-uurs 

partijenpost op die in een evenwicht tot stand komen op het moment dat alle 

postvervoerbedrijven hun optimale prijs hebben gezet. Deze prijszetting resulteert ook in 

een verdeling van het totale volume aan 24-uurs partijenpost over de verschillende 

postvervoerbedrijven, uitgedrukt in marktaandelen. Vervolgens wordt de prijszetting van 

de retail prijzen in combinatie met de prijselasticiteit van de vraag gebruikt om het 

volume-effect in de markt te berekenen. 

529. De ACM gebruikt het gedifferentieerde Bertrand model om in te schatten wat de reactie 

van postvervoerbedrijven is bij een toegangsaanbod voor 24-uurs partijenpost met 

verschillende gemiddelde wholesale tarieven. Deze verschillende gemiddelde wholesale 

tarieven volgen uit de mogelijke invullingen van de tariefverplichting zoals beschreven in 

het vorige hoofdstuk. De hoogte van het gemiddeld wholesale tarief is een input voor het 

model en de ACM heeft een inschatting van deze hoogte gemaakt voor de mogelijke 

invulling van de verplichtingen. Hierbij is relevant dat de bij de op te leggen mogelijke 

verplichtingen bij de bepaling van de effecten de invulling van de tariefverplichting de 

onderscheidende factor is. 

530. In het door Frontier ontwikkelde model worden de uitkomsten van de prijzen voor 24-uurs 

partijenpost en de afzet, uitgedrukt in marktaandelen, in vijf verplichtingenscenario’s 

uiteengezet. Vier scenario’s betreffen de situaties met de verschillende opties voor de 

invulling van het toegangsaanbod voor 24-uurs partijenpost met gemiddelde wholesale 
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tarieven. Daarnaast is er een scenario in afwezigheid van regulering, dus zonder 

verplichtingen en artikel 9 van de Postwet.
172

 

531. Frontier heeft daarnaast een basisscenario gemodelleerd. Dit basisscenario is een 

geconstrueerd modelscenario dat een hulpmiddel is om de effecten van de 

tariefverplichtingen te vergelijken met de situatie zonder regulering. Als basis daarvoor 

zijn de postmonitor gegevens van 2016 gebruikt. Het basisjaar wordt vervolgens 

doorgetrokken voor de jaren gedurende de reguleringsperiode mede op basis van 

historische ontwikkelingen volgend uit deze gegevens. Het basisscenario is nodig bij het 

bepalen van de effecten van de verplichtingen omdat een vergelijking tussen een 

scenario met regulering op basis van een toegangsaanbod voor 24-uurs partijenpost met 

een gemiddeld wholesale tarief met een scenario zonder regulering in het model niet in 

één stap geanalyseerd kan worden. Dit komt doordat een gedifferentieerd Bertrand 

model uitgaat van een situatie waarbij postvervoerbedrijven reeds actief zijn op de markt. 

In een scenario zonder regulering zouden andere postvervoerbedrijven echter effectief 

niet kunnen concurreren met PostNL voor 24-uurs partijenpost waardoor zij van de markt 

kunnen verdwijnen. Gezien het model geen rekening houdt met toe- en uittreding van 

postvervoerbedrijven zou dit betekenen dat de uitgangspositie, en het startpunt voor de 

berekening van effecten in de mogelijke verplichtingenscenario’s, een markt zou zijn met 

weinig of geen concurrenten. Dit komt niet overeen met de praktijk waarin er wel degelijk 

postvervoerbedrijven concurreren met PostNL. Het scenario zonder regulering zou 

daarom leiden tot nietszeggende uitkomsten en wordt daarom niet direct als uitgangspunt 

genomen. In Bijlage 2 van dit marktanalysebesluit worden de invulling van het 

basisscenario en de inschattingen toegelicht. 

532. Om de effecten van de verschillende verplichtingenscenario’s te analyseren vergelijkt de 

ACM de uitkomsten van de verschillende scenario’s met de situatie zonder regulering. 

Om de gevolgen voor de financiële situatie van PostNL te analyseren gebruikt de ACM 

de effecten van de gekozen invulling van de verplichtingen ten opzichte van de situatie 

waarbij de toepassing van artikel 9 van de Postwet wordt gecontinueerd. 

533. Voor de verschillende scenario’s in het model worden op basis van de uitkomsten van de 

prijzen en de afzet, uitgedrukt in marktaandelen, vervolgens per afzonderlijk jaar van de 

driejarige reguleringsperiode het consumentensurplus, het producentensurplus van 
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 Bij het scenario zonder regulering heeft de ACM niet vooraf getoetst of een toegangsaanbod voor 

postvervoerbedrijven al dan niet in strijd is met artikel 24 van de Mededingingswet. De analyse van de hypothethische 

situatie zonder regulering is voor het doeleinde van het modelleren en analyseren van de effecten van de verplichting 

uitgevoerd. 
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PostNL en het producentensurplus van de andere postvervoerbedrijven (Sandd, Van 

Straaten Post, Intrapost, etc.) berekend. De optelsom van het consumentensurplus en 

het producentensurplus van alle postvervoerbedrijven vormt het totale surplus.  

534. Om te komen tot een vergelijking tussen de mogelijk verplichtingen met verschillende 

tarieven voor wholesale toegang en de situatie zonder regulering worden twee stappen 

gezet. Eerst wordt voor elk van de scenario’s, inclusief het scenario zonder regulering, 

het effect berekend ten op zichte van het basisscenario. Alle alternatieve 

verplichtingenscenario’s hebben daardoor hetzelfde referentiekader. Vervolgens wordt 

het resultaat – de verandering in het consumenten- en producentensurplus en het effect 

op het totale surplus – van elk van de alternatieve verplichtingenscenario’s afgezet tegen 

het resultaat van het scenario zonder regulering. 

535. Frontier heeft het gedifferentieerde Bertrand model in een spreadsheet gebouwd. Dit 

model is gevuld met vertrouwelijke informatie van de ACM over volumes, gemiddelde 

opbrengsten, marktaandelen en de kosten. Het model komt tot een kwantitatieve 

inschatting van de ontwikkeling van de gemiddelde opbrengsten uit postvervoer, de afzet, 

uitgedrukt in marktaandelen, als gevolg van de verplichtingen om uiteindelijk op basis 

hiervan het consumenten- en producentensurplus gedurende de reguleringsperiode te 

berekenen. Het door Frontier ontwikkelde model biedt bovendien de mogelijkheid om 

meer actuele informatie over onder meer volumes en gemiddelde opbrengsten toe te 

voegen. In dit marktanalysebesluit heeft de ACM de 2016 gegevens gebruikt.  

536. Bij de kwantitatieve inschatting van de effecten van de op te leggen verplichtingen gaat 

de ACM uit van de klein-, midden- en grootzakelijke markten zoals deze in hoofdstuk 2 

van dit marktanalysebesluit (de marktafbakening) zijn bepaald. Hoewel de verplichtingen 

alleen betrekking hebben op wholesale toegang van postvervoerbedrijven voor 24-uurs 

partijenpost, kunnen de effecten van de op te leggen verplichtingen zich ook uitstrekken 

tot niet-24-uurs partijenpost. Bij een lager gemiddeld wholesale tarief kan 24-uurs 

partijenpost immers relatief aantrekkelijker worden dan niet-24-uurs partijenpost 

waardoor zakelijke afzenders minder snel zullen overstappen op deze diensten.  

537. In het door Frontier ontwikkelde model zijn de kleinzakelijke en middenzakelijke markten 

afzonderlijk gemodelleerd. Voor de grootzakelijke markt heeft Frontier geen modellering 

uitgevoerd. Dit komt doordat het gedifferentieerde Bertrand model uitgaat van de reacties 

van postvervoerbedrijven op elkaars prijzen en afzet op basis van de gegevens uit 2016. 

In dit jaar en de jaren voorafgaand hieraan was PostNL feitelijk de enige aanbieder van 

24-uurs partijenpost aan grootzakelijke afzenders. Doordat het gedifferentieerde Bertrand 

model uit gaat van verhoudingen tussen bestaande marktpartijen en geen rekening houdt 
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met toetreding van nieuwe aanbieders, maakt het model geen inschatting van de effecten 

op de grootzakelijke markt. 

538. Frontier heeft ten behoeve van het inschatten van de gevolgen hiervan een analyse van 

grootzakelijke markt gemaakt. Uit de meest recente gegevens uit de monitor van de 

postmarkt volgt dat op de grootzakelijke markt PostNL het enige actieve 

postvervoerbedrijf in 24-uurs partijenpost is. Volgens Frontier is het, uitgaande van de 

beschikbare gegevens over de volumes, de gemiddelde opbrengsten en de variabele 

kosten van postvervoerbedrijven niet mogelijk voor andere postvervoerbedrijven dan 

PostNL om duurzaam en winstgevend actief te zijn in 24-uurs partijenpost voor 

grootzakelijke afzenders. Frontier komt hiertoe door te berekenen of andere 

postvervoerbedrijven een positieve marge kunnen behalen op 24-uurs partijenpost voor 

grootzakelijke afzenders. Dit wil niet zeggen dat er geen sprake kan zijn van toetreding 

van postvervoerbedrijven op het segment van 24-uurs partijenpost voor grootzakelijke 

afzenders, maar deze toetreding zal marginaal zijn in termen van het te behalen volume 

en marktaandeel. De redenering hierachter is dat PostNL ruimte heeft om in reactie op 

potentiële toetreding van postvervoerbedrijven op dit segment zijn gemiddelde prijzen 

van 24-uurs partijenpost voor zakelijke afzenders aan te passen zodat toetreding zich 

niet duurzaam zal voordoen. 

539. Aangezien het marktsegment van 24-uurs partijenpost voor grootzakelijke afzenders 

alleen betwistbaar zal zijn bij hoge retailprijzen voor deze afzenders, zal de introductie 

van wholesale tarieven op basis van kostenoriëntatie een druk op PostNL creëren om zijn 

retailprijzen te verlagen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de marge van PostNL licht zal 

dalen ten bate van grootzakelijke afzenders en er een verschuiving optreedt van 

producentensurplus van PostNL naar het consumentensurplus van grootzakelijke 

afzenders. Per saldo kan dit dus leiden tot een stijging van het consumentensurplus en 

een vrijwel evenredige daling van het producentensurplus bij PostNL. Voor het totale 

surplus zullen er in dit geval (vrijwel) geen wijzigingen zijn net als bij het 

producentensurplus van andere postvervoerbedrijven. Aangezien de effecten van 

wholesale toegang op de grootzakelijke markt bij gebrek aan expliciete modellering extra 

onzeker zijn, neemt de ACM deze in de berekening van de economische effecten niet 

mee. 

540. Bij de beoordeling van de verplichtingen is ten slotte relevant dat de ACM in principe voor 

de duur van drie jaar verplichtingen oplegt aan PostNL. De kwantitatieve effecten van de 

op te leggen verplichtingen worden om deze reden in kaart gebracht voor de duur van 

drie jaar. Aangezien de verplichtingen na drie jaar heroverwogen moeten worden, kijkt de 

ACM voor de kwantificering van de effecten van deze verplichtingen niet naar de periode 
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na de reguleringsperiode van drie jaar. Bij de inschatting van de kwantitatieve effecten 

van op te leggen verplichtingen wordt voor ieder afzonderlijk jaar van de 

reguleringsperiode bepaald wat de uitkomsten zijn. 

6.3.3 Bepaling reguleringskosten 

541. Naast de economische effecten van de op te leggen verplichtingen voor zakelijke 

afzenders van partijenpost – uitgedrukt in het consumentensurplus – PostNL en de 

andere postvervoerbedrijven – uitgedrukt in de producentensurplus – zijn de 

reguleringskosten van belang bij een kwantitatieve analyse. De met dit 

marktanalysebesluit gemoeide reguleringskosten leiden immers tot een verlies aan 

surplus. Voor de beoordeling is daarom de hoogte van de reguleringskosten van belang. 

542. Het onderzoeksbureau Oxera heeft in het verleden in opdracht van het Ministerie van 

Economische Zaken onafhankelijk onderzoek gedaan naar de kosten en baten van 

markttoezichthouders, waaronder destijds die van OPTA.
173

 In het door Oxera 

ontwikkelde raamwerk wordt een benaderingswijze voor de reguleringskosten 

beschreven. De ACM acht de door Oxera beschreven methode een bruikbare methode 

om de directe reguleringskosten te berekenen. Deze methode is in het verleden ook 

toegepast in het kader van de effectentoets bij de marktanalyses voor de elektronische 

communicatiesector. Deze methode wordt in het onderstaande uiteengezet. 

543. De directe reguleringskosten vallen uiteen in twee soorten kosten, namelijk de directe 

kosten van de ACM en de nalevingskosten van de gereguleerde marktpartij. De directe 

reguleringskosten betreffen de kosten die de ACM dient te maken voor de ontwikkeling, 

uitvoering en handhaving van de voorgenomen verplichtingen. Deze kosten betreffen 

onder andere de kosten van de beoordeling en de vaststelling door de ACM van de 

voorwaarden en tarieven voor postvervoerbedrijven. Daarnaast gaat het om kosten die 

gemoeid zijn met de implementatie van de voorgenomen verplichtingen, zoals de kosten 

voor het beslechten van eventuele geschillen en voorlichting aan marktpartijen. De ACM 

dient de hoogte van deze reguleringskosten in te schatten. De reguleringskosten worden 

per jaar berekend. 

6.3.4 Welvaartseffecten 

544. De welvaartseffecten van de op te leggen verplichtingen bestaan ten slotte uit de 

optelsom van de economische effecten en de met dit marktanalysebesluit gemoeide 

reguleringskosten. De welvaartseffecten van de op te leggen verplichtingen worden voor 
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 Oxera, Costs and benefits of market regulators, study for the Ministry of Economic Affairs, 2004. 
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de gehele reguleringsperiode berekend door van de economische effecten (het totale 

surplus) de reguleringskosten af te trekken. Hierbij worden het surplus en de kosten 

verdisconteerd met een rentevoet. 

6.4 Economische effecten van de verschillende invulling van de 
tariefverplichting 

545. De Postwet stelt als eis dat de ACM bij de beoordeling van de proportionaliteit van 

verplichtingen nagaat of zij noodzakelijk, geschikt en passend zijn om de potentiële 

mededingingsproblemen op te lossen en of de verplichtingen de minst ingrijpende 

maatregel zijn. Een effectentoets moet dit volgens de Beleidsregel zo goed mogelijk 

kwantitatief onderbouwen. 

546. De ACM heeft het door Frontier ontwikkelde model gebruikt voor de bepaling van de 

economische effecten van de verschillende alternatieven van de op te leggen 

verplichtingen op PostNL en andere postvervoerbedrijven. Zoals vermeld in hoofdstuk 5 

over de verplichtingen zijn er verschillende mogelijke invullingen van de tariefverplichting 

bij een gegeven toegangsaanbod van 24-uurs partijenpost voor postvervoerbedrijven. 

547. De op te leggen verplichtingen moeten voor andere postvervoerbedrijven ervoor zorgen 

dat zij ruimte behouden om te kunnen concurreren en dus de mogelijkheid hebben om 

een marge te behalen op hun postvervoer. Voor PostNL moeten de op te leggen 

verplichtingen op de minst belastende wijze ingevuld worden. Dit vertaalt zich volgens de 

ACM in een invulling van de verplichtingen die de potentiële mededingingsproblemen 

oplost en een – in economische zin – zo min mogelijke negatieve invloed heeft op de 

winstgevendheid van PostNL. 

548. De ACM kwantificeert in het model de effecten van de verplichtingen voor de toegang-, 

tarief- en transparantieverplichtingen tezamen. Het afzonderlijk kwantitatief in kaart 

brengen van de effecten van een individuele verplichting is niet mogelijk omdat de 

verplichtingen met elkaar samenhangen. Zo is bijvoorbeeld een toegangsverplichting 

zonder tariefverplichting geen reële op te leggen verplichting omdat de prikkel en 

mogelijkheid om een te hoog tarief voor toegang te vragen deze toegang effectief 

onmogelijk maakt. 

549. Gezien de mogelijke invulling van de toegangs-, tarief en transparantieverplichting, zoals 

beschreven in het vorige hoofdstuk, stelt de ACM vast dat voor de kwantificering van de 

economische effecten alleen de invulling van de tariefverplichting onderscheidend is. 

Voor de invulling van de toegangs- en de transparantieverplichting zijn immers geen 

alternatieven bepaald. 
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550. De ACM heeft voor de invulling van de tariefverplichting vier alternatieven beoordeeld. Dit 

betreft een transparant wholesale toegangsaanbod van 24-uurs partijenpost voor 

postvervoerbedrijven met de volgende alternatieven voor de invulling van de 

tariefverplichting: 

 A: wholesale tarief is kostengeoriënteerd 

 B: wholesale tarief is gemiddelde door PostNL gehanteerde retailprijs 

 C: wholesale tarief is gelijk aan gunstigste retailprijs 

 D: wholesale tarief per sender 

Deze alternatieven voor de tariefverplichting leiden tot verschillende hoogtes van de 

gemiddelde wholesale tarieven die postvervoerbedrijven betalen voor toegang voor 

24-uurs partijenpost. Daarnaast bestaat scenario Z; de situatie van geen regulering en 

dus de afwezigheid van ex ante verplichtingen en van artikel 9 van de Postwet. Scenario 

C wordt gehanteerd als de benadering voor de de toepassing van artikel 9 van de 

Postwet zou worden gecontinueerd. 

551. In Bijlage 2 van dit marktanalysebesluit wordt de hoogte van de ingeschatte gemiddelde 

wholesale tarieven gepresenteerd. Bij de kwantificering van de effecten van deze opties 

gaat de ACM uit van deze gemiddelde wholesaletarieven. 

552. Tabel 9 presenteert de uitkomsten voor het producentensurplus van PostNL en de 

andere postvervoerbedrijven bij de verschillende alternatieven voor de invulling van de 

tariefverplichting. Het producentensurplus van de andere postvervoerbedrijven omvat 

zowel de postvervoerbedrijven actief in 24-uurs partijenpost (Van Straaten Post, 

Intrapost, etc.) als postvervoerbedrijf Sandd, niet actief in 24-uurs partijenpost. Het 

producentensurplus is de verandering in de marge die PostNL en andere 

postvervoerbedrijven maken ten opzichte van de situatie zonder regulering. Daarnaast 

worden in deze tabel ook de resultaten van het consumentensurplus en het totale surplus 

onder de verschillende scenario’s ten opzichte van de situatie zonder regulering 

weergegeven. De gepresenteerde surplus zijn de netto contante waarde van de surplus 
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per jaar over de gehele reguleringsperiode (2018 tot en met 2020)
174

 verdisconteerd met 

een rentevoet van 3 procent
175

. 

Optie Producenten- 

surplus 

PostNL 

Producenten- 

surplus 

anderen 

Consumenten- 

surplus 

Totale 

surplus 

A – 

kostenoriëntatie 

-54,8 -1,5 72,2 15,8 

B – gemiddelde 

retailprijs 

-68,3 -1,5 89,1 19,3 

C – gunstigste 

retailprijs 

-77,6 -1,5 100,7 21,6 

D – per sender -5,5 -0,3 7,6 1,8 

Tabel 9: Overzicht van de ontwikkeling van het surplus onder de verschillende opties ten 

opzichte van de situatie zonder regulering 

Noot: waarden in mln EUR voor de periode 2018-2020, verdisconteerd naar 2017. 

 

553. De resultaten laten zien dat alle vier de opties voor de invulling van de verplichtingen een 

lichte verslechtering van het producentensurplus van andere postververvoerbedrijven 

inhouden ten opzichte van de situatie zonder regulering. De per sender optie geeft 

hiervan het minst negatieve resultaat. Ditzelfde patroon is zichtbaar bij PostNL, maar met 

aanzienlijk grotere cijfers. Zijn winstgevendheid neemt het meeste af bij het opleggen van 

een toegangsaanbod met wholesale tarieven op basis van de gunstigste retailprijs (optie 

C) en het minste op basis van een toegangsaanbod voor 24-uurs partijenpost met 

wholesale tarieven gebaseerd op het per sender model (optie D). 

554. Uit de resultaten volgt verder dat de verandering in consumentensurplus voor elk van de 

opties voor invulling van de verplichtingen ten opzichte van de situatie zonder regulering 

parallel loopt met de negatieve verandering in het producentensurplus van PostNL. Dit is 

een voordeel voor zakelijke afzenders bij alle vier de opties door lagere prijzen die zij 

betalen voor 24-uurs partijenpost, maar ook in mindere mate voor niet-24-uurs 

partijenpost. 

                                                        
174

 Omdat het model van Frontier werkt met gehele jaren is voor het bepalen van de uitkomsten gekozen voor een 

periode van 2018 tot en met 2020 in plaats van halverwege 2017 tot en met halverwege 2020. De beredeneerde 

aanname van de ACM is dat dit geen grote of relevante verschillen veroorzaakt. 
175

 Rapport werkgroep discontovoet 2015, p. 11, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/13/rapport-

werkgroep-discontovoet-2015-bijlage). 
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555. Het verlies aan producentensurplus voor de andere postvervoerbedrijven t.o.v. de situatie 

zonder regulering is als volgt te verklaren. In de situatie zonder regulering neemt de 

concurrentie tussen postvervoerbedrijven voor het vervoer van partijenpost af. Daardoor 

stijgen de prijzen voor 24-uurs partijenpost én van niet-24-uurs partijenpost. PostNL en 

Sandd profiteren dan beide. Andere (regionale) postvervoerbedrijven actief in 24-uurs 

partijenpost verliezen marge doordat zij alleen toegang voor 24-uurs partijenpost krijgen 

tegen hoge tarieven. Aangezien Sandd vanwege zijn positie in het vervoer van 

partijenpost zwaar weegt bij de berekening van de effecten ten opzichte van de andere 

postvervoerbedrijven is er per saldo bij de situatie zonder regulering een positief 

producentensurplus, wat ten koste gaat van zakelijke afzenders. 

556. Uit de beoordeling van de optie D per sender in het vorige hoofdstuk volgt dat deze 

invulling de potentiële mededingingsproblemen voor postvervoerbedrijven actief in 24-

uurs partijenpost niet oplost. Het consumentensurplus en het totale surplus neemt bij 

deze optie in vergelijking met de situatie zonder regulering zeer beperkt toe. Wanneer 

rekening wordt gehouden met de reguleringskosten wordt het totale surplus in 

vergelijking met de situatie zonder regulering zelfs negatief. 

557. Uit de resultaten van deze kwantitatieve effectentoets volgt verder dat de invulling van 

een toegangsaanbod voor 24-uurs partijenpost op basis van kostenoriëntatie (optie A) 

leidt tot een situatie waarin het totale surplus en het consumentensurplus wel toenemen 

ten opzichte van de situatie zonder regulering en de potentiële mededingingsproblemen 

zoveel mogelijk geadresseerd worden voor andere postvervoerbedrijven op de manier 

die voor PostNL het minst belastend is. Voor PostNL is de invulling het minst belastend 

omdat de marges en dus de winstgevendheid het minst negatief wordt beïnvloed door de 

invulling van de tariefverplichting op basis van kostenoriëntatie. De overige alternatieven 

voor de invulling van de tariefverplichting leiden tot slechtere uitkomsten in het licht van 

de eisen van de Postwet en de Beleidsregel. 

558. Deze uitkomst van de keuze voor de invulling van een toegangsaanbod voor 24-uurs 

partijenpost met wholesale tarieven op basis van kostenoriëntatie (optie A) wordt ook niet 

beïnvloed door wijzigingen in de gehanteerde aannames van het model ter bepaling van 

de economische effecten of door realistische afwijkingen in de hoogten van de geschatte 

gemiddelde wholesale tarieven. De rangorde van de opties verandert niet bij realistische 

wijzigingen in aannames. 

6.5 Welvaartsanalyse van de gekozen invulling van de verplichtingen 

559. Uit de beoordeling van de kwantitatieve effectentoets volgt dat een toegangsaanbod voor 

24-uurs partijenpost op basis van kostenoriëntatie, van de verschillende alternatieven, de 
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meeste proportionele invulling geeft van de tariefverplichting. De Beleidsregel stelt echter 

ook verdere eisen aan de onderbouwing van de gekozen verplichtingen. De 

verplichtingen dienen ervoor te zorgen dat postvervoerbedrijven op lange termijn kunnen 

concurreren en de statische en de dynamische efficiëntie op de markten voor 

postvervoerdiensten geborgd wordt. Ook dienen de met de regulering gemoeide 

reguleringskosten betrokken te worden bij de maatschappelijke gevolgen van het 

opleggen van de verplichtingen. 

560. De kwantitatieve berekening van de welvaartseffecten op de afgebakende markten wordt 

bepaald door van de economische effecten (de baten van regulering), uitgedrukt in het 

totale surplus, de reguleringskosten af te trekken. In het geval het totale surplus minus de 

reguleringskosten een positieve waarde krijgt leidt het opleggen van de verplichtingen tot 

welvaartswinst. Deze benadering sluit aan bij de wijze waarop de OPTA, als voorganger 

van de ACM, invulling gaf aan de effectentoets toen deze toets nog vereist was bij de 

onderbouwing van marktanalysebesluiten in de elektronische communicatiesector. 

6.5.1 Economische effecten op de afgebakende relevante markten 

561. Een belangrijk effect van de introductie van een toegangsaanbod voor 24-uurs 

partijenpost op basis van kostenoriëntatie in vergelijking met de situatie zonder 

regulering, is de daling van de prijzen voor 24-uurs partijenpost voor zakelijke afzenders. 

Tabel 10 presenteert de uitkomsten. Deze laten zien dat de gemiddelde prijzen van 24-

uurs partijenpost voor zakelijke afzenders op de klein- en middenzakelijke markt naar 

verwachting met 5,7 tot 9,0 procent zullen dalen.  

Markten 2018 2019 2020 

Kleinzakelijke markt -6,8% -6,2% -5,7% 

Middenzakelijke markt -9,0% -8,1% -7,4% 

Tabel 10: Gemiddelde prijsdaling voor 24-uurs partijenpost ten opzichte van het 

basisscenario 

562. Uit deze daling van de gemiddelde prijzen voor 24-uurs partijenpost maakt de ACM op 

dat de introductie van tarieven voor wholesale toegang op basis van kostenoriëntatie leidt 

tot beperkte neerwaartse aanpassingen van hun retailprijzen door postvervoerbedrijven.  

563. In het door Frontier ontwikkelde model zijn de kleinzakelijke en middenzakelijke markten 

afzonderlijk gemodelleerd en zijn de uitkomsten in termen van de surplus bepaald. Voor 

de grootzakelijke markt heeft Frontier, zoals toegelicht in randnummer 537, geen 

modellering uitgevoerd. 
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564. In Tabel 11 is het effect op het totale surplus en het consumentensurplus voor het 

toegangsaanbod voor 24-uurs partijenpost op basis kostenoriëntatie in vergelijking met 

de situatie zonder regulering uiteengezet. Het effect, zoals ook gepresenteerd in Tabel 9, 

wordt hier uitgesplitst in de jaarlijkse effecten en de effecten per relevante markt. 

Invulling verplichtingen, 

tariefverplichting o.b.v. 

kostenoriëntatie 

Consumentensurplus Totale surplus 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Totaal markten: 28,8 25,3 22,3 6,3 5,5 4,9 

  Kleinzakelijke markt 12,2 10,7 9,4 2,7 2,4 2,1 

  Middenzakelijke markt 16,6 14,5 12,8 3,7 3,2 2,8 

  Grootzakelijke markt - - - - - - 

Tabel 11: Berekening totale surplus en consumentensurplus ten opzichte van de situatie 

zonder regulering 

Noot: waarden in mln EUR voor de periode 2018-2020, niet verdisconteerd naar 2017. 

 

565. De uitkomsten laten zien dat het opleggen van de verplichtingen op de kleinzakelijke 

markt een totaal surplus oplevert van 2,7 miljoen in 2018, 2,4 miljoen in 2019 en 2,1 

miljoen in 2020. De netto contante waarde (verdisconteerd naar 2017) hiervan bedraagt 

6,7 miljoen EUR in de periode 2018-2020. De middenzakelijke markt realiseert een 

jaarlijkse toename van het surplus van 3,7 miljoen in 2018, 3,2 miljoen in 2019 en 2,8 

miljoen in 2020 met een totale netto contante waarde (verdisconteerd naar 2017) van 9,1 

miljoen EUR in de periode 2018-2020.  

6.5.2 Reguleringskosten 

566. Tabel 12 bevat een schatting van de kosten voor de ACM in de reguleringsperiode van 

drie jaar. De geschatte directe reguleringskosten voor de ACM bedragen naar schatting 

EUR 576.000 per jaar. 

  



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
1
7
1
/4

3
2
 

Kosten- 

componenten 
Kosten in EUR per jaar 

Bedrag in EUR 

per jaar 

Interne kosten ACM 

Berekening: ingeschatte mens-maanden (24) ingezet 

door de ACM * € 100 per uur (ruime inschatting van 

personeelskosten plus overheadkosten) * 160 uur per 

maand 

384.000 

Kosten 

beroepsprocedures 

Berekening: ingeschatte mens-maanden (12) ingezet 

door de ACM * € 100 per uur (ruime inschatting van 

personeelskosten plus overheadkosten) * 160 uur per 

maand 

192.000 

Totale kosten 
Berekening: som van interne kosten ACM en kosten 

beroepsprocedures 

576.000 

Tabel 12: inschatting reguleringskosten ACM 

567. De nalevingskosten voor postvervoerbedrijven zijn de kosten die postvervoerbedrijven 

niet zouden hoeven te maken indien ze niet gereguleerd zouden zijn. De relevante 

kosten zijn dus de incrementele kosten van naleving en regulering. Uit het genoemde 

onderzoek van Oxera blijkt dat de geschatte nalevingskosten van de marktpartijen drie tot 

vier maal de directe kosten van regulering bedragen. Deze factor wordt beschouwd als 

een vuistregel voor de verhouding tussen kosten van de toezichthouder en kosten van 

marktpartijen. De nalevingskosten voor marktpartijen bedragen derhalve bij een factor 

van vier EUR 2.304.000 per jaar. 

568. Voor de totale reguleringskosten komt de ACM uit op een ruime schatting van in totaal 

2,9 miljoen EUR per jaar. Hierbij merkt de ACM op dat zij uit oogpunt van prudentie een 

ruime schatting van de hoogte van de reguleringskosten heeft gemaakt. 

6.5.3 Welvaartseffecten 

569. Het welvaartseffect van het opleggen van de verplichting van het toegangsaanbod met 

de gemiddelde wholesale tarieven op basis van kostenoriëntatie is positief. Dit is 

weergegeven in Tabel 13. 
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 2018 2019 2020 

Totale surplus 6,3 5,5 4,9 

Reguleringskosten 2,9 2,9 2,9 

Welvaartsbijdrage  

(totale surplus minus 

reguleringskosten) 

3,4 2,7 2,0 

Tabel 13: Welvaartseffecten en reguleringskosten ten opzichte van de situatie zonder 

regulering 

Noot: waarden in mln EUR voor de periode 2018-2020, niet verdisconteerd naar 2017. 

 

570. Hieruit volgt dat de welvaartsbijdrage (het totale surplus minus de reguleringskosten) in 

2018 3,4 miljoen, in 2019 2,7 miljoen en in 2020 2,0 miljoen bedraagt. De netto contante 

waarde van de totale welvaartsbijdrage bedraagt 7,7 miljoen. Wanneer alleen wordt 

gekeken naar het consumentensurplus, gepresenteerd in Tabel 9, dan is de 

welvaartsbijdrage van het opleggen van de verplichtingen veel groter: het 

consumentensurplus bedraagt 72,2 miljoen EUR (op basis van de netto contante waarde 

voor de reguleringsperiode 2018-2020). Dit komt omdat zakelijke afzenders van 

partijenpost profiteren van lagere prijzen als gevolg van de concurrentie. 

Robuustheid van de analyse 

571. De resultaten van de welvaartsanalyse zijn tot stand gekomen op basis van een aantal 

inschattingen. Deze inschattingen hebben betrekking op de verwachte volumedalingen 

aan partijenpost, de autonome gemiddelde prijsontwikkeling van het vervoer van 

partijenpost en de hoogte van de prijselasticiteit van de vraag van partijenpost. Frontier 

en de ACM hebben deze inschattingen zo veel als mogelijk gebaseerd op externe 

bronnen. In Bijlage 2 wordt dit toegelicht. 

572. Om de volumedaling van postvervoer voor de komende jaren te bepalen gaat de ACM uit 

van de resultaten van de volumeontwikkeling in het verleden en externe inschattingen 

voor de komende jaren. Voor de autonome prijsontwikkeling sluit de ACM aan bij de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren en trekt deze in het licht van de krimpende 

volumes door. Voor de prijselasticiteit van de vraag naar postvervoer voor partijenpost 
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sluit de ACM aan bij de door Frontier voorgestelde elasticiteit van -0,3 zoals deze ook uit 

de economische literatuur volgt.
176

 

573. Voor de robuustheid van de analyse van de welvaartseffecten heeft de ACM op basis van 

het door Frontier ontwikkelde model gecontroleerd of een variatie in individuele 

aannames leidt tot een situatie waarin er geen sprake meer zou zijn van welvaartswinst. 

De ACM heeft hierbij gevarieerd met de volgende variabelen in het model: de diversion 

ratios vanuit 24-uurs partijenpost voor PostNL, een toename van de variabele kosten 

voor 24-uurs partijenpost voor PostNL, een afwijkende volumegroei van 24-uurs, 48-uurs 

en 72+-uurs partijenpost, een hogere gemiddelde opbrengst voor 24-uurs partijenpost en 

voor 24-uurs, 48-uurs en 72+-uurs partijenpost, hogere upstream operationele kosten en 

gewijzigde kostenverhoudingen tussen 48-uurs en 72+-uurs partijenpost ten opzichte van 

24-uurs partijenpost. 

574. Uit de resultaten van deze robuustheidanalyse, te vinden in Bijlage 2, volgt dat de grootte 

van het totale surplus en het consumentensurplus hoger of lager kan liggen als 

gevarieerd wordt met individuele aannames. Onder de gekozen invulling van de 

verplichtingen blijft het welvaartseffect in vergelijking met de situatie zonder regulering 

positief. 

6.5.4 Overige aspecten 

575. De Beleidsregel noemt een aantal elementen die bij de beoordeling van de effecten van 

de op te leggen verplichtingen betrokken moeten worden. Dit betreft de invloed van het 

opleggen van verplichtingen op toe- en uittreding van postvervoerbedrijven en op 

investeringen en innovatie. Hoewel deze aspecten impliciet onderdeel uitmaken van de 

welvaartsanalyse voor de reguleringsperiode gaat de ACM hier in het licht van de 

Beleidsregel expliciet op in. 

576. De ACM verwacht niet dat er de komende jaren als gevolg van de verplichtingen sprake 

zal zijn van veel toetreding van nieuwe postvervoerbedrijven. De eis van het maximaal 
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 Frontier verwijst hierbij naar de volgende wetenschappelijke artikelen: Optimal pricing of mail in the transactional 

market and welfare for the wider communications market, by De Donder et al in Multi-modal competition and the future 

of mail, edited by Michael A. Crew and Paul R. Kleindorfer. 

http://idei.fr/sites/default/files/medias/doc/conf/pos/papers_2012/soteri.pdf; Letter traffic demand in the UK: some new 

evidence and review of econometric analysis over the past decade, Jarosik et al, in Reforming the Postal Sector in the 

Face of Electronic Substitution (2013), edited by Michael A. Crew and Paul R. Kleindorfer. Evaluating demand for letter 

price elasticities and technology impacts in an evolving communications market, Frédérique Fève, Jean-Pierre Florens, 

Frank Rodriguez, Soterios Soteri and Leticia Veruete-McKay. 

http://idei.fr/sites/default/files/medias/doc/conf/pos/papers_2012/soteri.pdf
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uitbesteden van 70 procent van 24-uurs partijenpost aan PostNL die de ACM stelt aan 

een postvervoerbedrijf om aanspraak te kunnen maken op een toegangsaanbod voor 24-

uurs partijenpost, vormt een drempel om op een wat langere termijn duurzaam actief te 

zijn als postvervoerbedrijf in het geval een onderneming nog geen 24-uurs aanbod heeft. 

577. De ACM sluit niet uit dat in de komende reguleringsperiode postvervoerbedrijven zullen 

uittreden. Het krimpend volume van 24-uurs partijenpost zorgt er voor dat er naast 

PostNL minder ruimte blijft voor de andere postvervoerbedrijven actief in het vervoer van 

24-uurs partijenpost. Dit kan er toe leiden dat postvervoerbedrijven hun activiteiten 

staken of hun activiteiten worden overgenomen door andere postvervoerbedrijven. Uit de 

berekening van het producentensurplus van de andere postvervoerbedrijven gezamenlijk 

volgt immers dat zij als gevolg van concurrentie marge zullen inleveren ten opzichte van 

de situatie zonder regulering. De verplichtingen zorgen er wel voor dat de bestaande 

andere postvervoerbedrijven op non-discriminatoire wijze gebruik kunnen maken van 

toegang tot het netwerk van PostNL. De ACM creëert op deze wijze een gelijk speelveld 

tussen de andere postvervoerbedrijven waardoor efficiënte postvervoerbedrijven in staat 

moeten zijn om te concurreren. Het is niet uit te sluiten dat minder efficiënte 

postvervoerbedrijven zullen uittreden. 

578. De Beleidsregel vermeldt ten slotte ook dat de verplichtingen ervoor moeten zorgen dat 

er mogelijkheden blijven bestaan voor investeringen en innovatie om klaarblijkelijk 

dynamische efficiëntie op langere termijn te realiseren. 

579. PostNL behoudt onder de invulling van de gekozen verplichtingen een marge op 24-uurs 

partijenpost. De invulling van kostenoriëntatie leidt er toe dat PostNL zijn kosten voor het 

verlenen van toegang tot 24-uurs partijenpost aan postvervoerbedrijven kan 

terugverdienen met een redelijk rendement. De marge van andere postvervoerbedrijven 

zal ten opzichte van de situatie zonder regulering per saldo licht verslechteren (zie Tabel 

9). 

580. De ACM is onvoldoende in een positie om te beoordelen of de verplichtingen bijdragen 

aan investeringen en innovatie in het aanbod aan 24-uurs partijenpost. De ACM acht het 

mogelijk voor postvervoerbedrijven om verder te investeren en te innoveren in het 

aanbod aan 24-uurs partijenpost. Of postvervoerbedrijven daadwerkelijk de prikkel 

hebben om verder te investeren en te innoveren zal moeten blijken. Wel ziet de ACM dat 

andere postvervoerbedrijven in de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in het uitbreiden 

van hun activiteiten en in productiemiddelen zoals sorteermachines. De ACM acht het 

aannemelijk dat deze ontwikkeling zich doorzet en postvervoerbedrijven door de 

concurrentie geprikkeld blijven worden om te investeren. 
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581. Uit de welvaartsanalyse van de ACM volgt dat het opleggen van de verplichtingen ervoor 

zorgt dat de welvaartseffecten positief zijn. PostNL en andere postvervoerbedrijven 

hebben en behouden een marge om in de komende jaren verder te investeren in hun 

netwerk en in innovaties van dienstverlening. 

6.5.5 Conclusie 

582. De ACM concludeert op basis van deze welvaartsanalyse dat het opleggen van de 

verplichtingen van het toegangsaanbod met de wholesale tarieven op basis van 

kostenoriëntatie een positief welvaartseffect heeft. Het totale surplus neemt als gevolg 

van het opleggen van de verplichtingen toe. Het consumentensurplus neemt als gevolg 

van het opleggen van de verplichtingen eveneens toe en wel in grotere mate dan het 

totale surplus. 

6.6 Effect op financiële stabiliteit PostNL 

583. In de toelichting van de Beleidsregel heeft de Minister van Economische Zaken 

aangegeven dat naast de effecten op de postmarkt, ook de effecten op het 

postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht zo veel mogelijk gekwantificeerd 

moeten worden. De ACM beoordeelt in deze paragraaf in hoeverre de financiële stabiliteit 

van PostNL geraakt zal worden door het financiële effect van de verplichtingen. 

584. De ACM heeft in Tabel 9 al laten zien dat bij wholesale tarieven op basis van 

kostenoriëntatie de ontwikkeling van het producentensurplus van PostNL ten opzichte 

van de situatie zonder regulering -54,8 miljoen EUR bedraagt voor de periode 2018-

2020. 

585. Om de gevolgen van de verplichtingen op de financiële stabiliteit van PostNL te 

analyseren is het van belang eerst te kijken naar het producentensurplus van PostNL ten 

opzichte van de situatie waarbij de toepassing van artikel 9 van de Postwet 

gecontinueerd wordt. Daarvoor gebruikt de ACM scenario C. De verdeling hiervan per 

jaar in de reguleringsperiode (na aftrek van reguleringskosten voor PostNL) is 

weergegeven in Tabel 14. Deze resultaten laten zien dat de financiële situatie van 

PostNL verbetert als gevolg van het opleggen van kostengeoriënteerde tarieven ten 

opzichte van het continueren van de toepassing van artikel 9 van de Postwet. Dit geeft 

aan dat de ACM tot een lichtere invulling van de verplichtingen komt dan de situatie van 

de afgelopen jaren waarin de ACM artikel 9 van de Postwet van toepassing was. 
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Jaar 2018 2019 2020 

Producentensurplus PostNL 7,6 5,6 4,0 

Tabel 14: Producentensurplus PostNL bij tariefverplichting o.b.v. kostenoriëntatie ten 

opzichte van de toepassing van artikel 9 van de Postwet 

Noot: waarden in mln EUR, niet verdisconteerd naar 2017. 

586. In Tabel 15 wordt de daling van de winstgevendheid van PostNL bij het opleggen van de 

verplichtingen in vergelijking met de situatie zonder regulering nogmaals weergegeven, 

echter nu voor de individuele jaren in plaats van het totaal voor de reguleringsperiode.
177

 

Jaar 2018 2019 2020 

Producentensurplus -21,9 -19,2 -16,9 

Reguleringskosten PostNL -2,3 -2,3 -2,3 

Totaal effect -24,2 -21,5 -19,2 

Tabel 15: Effect op winstgevendheid PostNL als gevolg van de verplichtingen in vergelijking 

met situatie zonder regulering 

Noot: waarden in mln EUR, niet verdisconteerd naar 2017. 

 

587. Ten opzichte van de toepassing van artikel 9 verbetert de winstgevendheid van PostNL. 

Ten opzichte van de situatie zonder regulering daalt de winstgevendheid van PostNL. 

Om meer zicht te krijgen op de grootte van deze bedragen relateert de ACM deze aan de 

winst die PostNL maakt op niet-UPD partijenpost. In het kader van de beoordeling van de 

Financiële Verantwoordingen over de UPD heeft PostNL voor verschillende jaren 

gegevens over de omzet en kosten van buiten de UPD overgelegd. Voor de jaren 2014 

tot en met 2016 is dit weergegeven in Tabel 16: 
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 De bedragen aan verlies aan producentensurplus voor de verschillende jaren tellen (behoudens 

afrondingsverschillen) op tot een bedrag van 54,8 miljoen EUR voor de reguleringsperiode 2018-2020. 
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[Vertrouwelijk: 

 Niet-UPD: 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost 

Jaar 2014 2015 2016 

Omzet    

Totale kosten    

Winst    

Tabel 16: Omzet, totale kosten en winst buiten de UPD over de jaren 2014 – 2016 voor 

brievenbuspost] 

Noot: waarden in mln EUR. 

588. In bovenstaande winstcijfers is het effect van de toepassing van artikel 9 van de Postwet 

zichtbaar. Dat geldt met name voor 2016. De versoepeling van de verplichtingen leidt dan 

ook tot een verhoging van deze winst. Daarmee kan PostNL voldoen aan al zijn 

financiële verplichtingen.  

589. Daarnaast voert de ACM ook een worst case analyse uit. De aanname is daarbij de 

bovenstaande cijfers de situatie zonder regulering weerspiegelen en nog niet de 

negatieve impact de toepassing van artikel 9 bevatten. Aanname is daarnaast dat de 

winst in 2018 gelijk zijn aan die in 2016. In 2016 behaalde PostNL een marge van 

[vertrouwelijk:      ] procent op 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost.
178

 In het geval de winst 

met 24,2 miljoen daalt dan daalt deze marge van [vertrouwelijk:      ] procent naar 

[vertrouwelijk:      ] procent. Dit betekent dat het verlies als gevolg van de verplichtingen 

er niet voor zorgt dat PostNL verlieslatend wordt. 

590. Aangezien uit het bovenstaande blijkt dat het aannemelijk is dat PostNL winstgevend 

blijft, concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat de financiële impact van de 

verplichtingen gevolgen zal hebben voor de bedrijfsvoering en stabiliteit van PostNL. 

PostNL zal kunnen blijven voldoen aan zijn financiële verplichtingen. 
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 Deze marge is berekend door de winst [vertrouwelijk:     ] miljoen te delen op de omzet [vertrouwelijk:       ] 

miljoen. 
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6.7 Effect op de universele postdienstverlening 

591. In de toelichting van de Beleidsregel heeft de Minister van Economische Zaken 

aangegeven dat de eis van proportionaliteit inhoudt dat ook eventuele effecten van een 

voorgenomen besluit op de UPD-dienstverlening meegewogen moeten worden. 

592. Volumedalingen buiten de UPD kunnen een effect hebben op de UPD. Om dit verder toe 

te lichten zal eerst de tariefregulering van de UPD volgens de Postregeling 2009 uiteen 

worden gezet. Vervolgens wordt toegelicht op welke wijze een volumedaling van 24-uurs 

partijenpost (buiten de UPD) hier invloed op kan hebben en wat het effect is op de 

financiële houdbaarheid van de UPD. 

6.7.1 Tariefregulering UPD 

593. De tariefregulering van de UPD is door de Minister van Economische Zaken 

voorgeschreven in de Postregeling 2009. Hieruit volgt dat de enkelstukstarieven van de 

UPD worden gereguleerd door middel van een tariefruimte. Deze tariefruimte 

weerspiegelt een gewogen gemiddelde omzet die PostNL maximaal mag behalen op de 

desbetreffende UPD-diensten. De tariefruimte bestaat uit de eenmalig berekende 

basistariefruimte en een jaarlijks berekende aanvullende tariefruimte. 

594. De basistariefruimte is door de ACM in 2015 berekend. Deze is gebaseerd op de 

Financiële Verantwoording van kosten en opbrengsten van de UPD over het jaar 2014. 

Wanneer in latere jaren de kosten of volumes van de UPD veranderen, wijzigt de 

basistariefruimte niet. Hieruit volgt dat de verplichtingen uit dit marktanalysebesluit geen 

direct effect hebben op de basistariefruimte van de UPD, tenzij de basistariefruimte 

opnieuw zou moeten worden berekend. Dit marktanalysebesluit geeft naar het oordeel 

van de ACM geen aanleiding om de basistariefruimte opnieuw te berekenen. 

595. Jaarlijks berekent de ACM een aanvullende tariefruimte. Hiermee wordt de tariefruimte 

voor PostNL voor de UPD jaarlijks verruimd om rekening te houden met de volumedaling 

binnen de UPD, de inflatie en eventueel een correctie wanneer een overrendement op de 

UPD is behaald. De correctie voor de volumedaling binnen de UPD slaat daarbij alleen 

op de kosten die niet meebewegen met het volume. Voor de UPD nemen deze kosten in 

het kostentoerekeningsysteem dat PostNL hanteert relatief toe wanneer er, vanwege een 

sterkere volumedaling buiten de UPD dan binnen de UPD, relatief minder 

verkeersonafhankelijke kosten worden toegerekend buiten de UPD. 

596. Wanneer er door de opgelegde verplichtingen meer ruimte ontstaat voor concurrentie, 

betekent dit dat PostNL buiten de UPD meer volume kan verliezen als gevolg van deze 
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concurrentie. Dit verlies aan volume heeft indirect een invloed op de aanvullende 

tariefruimte van de UPD en de financiële houdbaarheid van de UPD. 

6.7.2 Analyse met behulp van tariefruimteberekening voor 2017 

597. Om het effect op de aanvullende tariefruimte in te schatten, heeft de ACM een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar het effect van een volumedaling buiten de UPD op 

de tariefruimte van de UPD op basis van de tariefruimteberekening voor het jaar 2017. 

De tariefruimte voor 2017 is door de ACM op 31 augustus 2016 vastgesteld op € 1,4466. 

Deze is berekend door de basistariefruimte van € 1,2844 te vermenigvuldigen met de 

aanvullende tariefruimten voor 2016 en 2017 van respectievelijk 1,0558 en 1,0667.
179

 

598. De aanvullende tariefruimte voor 2017 is gebaseerd op de Financiële Verantwoording 

van de UPD over het jaar 2015. De toegerekende kosten aan de UPD en 24-uurs niet-

UPD diensten waren toen als volgt:  

[Vertrouwelijk: 

Kosten UPD Niet-UPD 

Volume (mln.)   

Directe kosten (mln.)   

Gezamenlijk kosten (mln.)   

Gemeenschappelijke kosten (mln.)   

Totale kosten   

Tabel 17: overzicht toegerekende kosten UPD en niet-UPD voor 24-uurs post in 2015] 

599. Wanneer er door verlies van volume aan concurrerende postvervoerbedrijven, PostNL 

minder volume krijgt buiten de UPD, resulteert dit in minder directe kosten en minder 

omzet buiten de UPD. Volgens het kostentoerekeningsysteem, leidt dit vervolgens tot 

een toerekening van relatief meer gezamenlijke kosten en meer gemeenschappelijke 

kosten aan de UPD. 

600. De ACM heeft de toename van de tariefruimte van de UPD berekend in het geval dat alle 

gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten die in 2015 aan de 24-uurs partijenpost en 

dus buiten de UPD zijn toegerekend, aan de UPD zouden zijn toegerekend. Dit is een 

extreme aanname omdat dit alleen voorkomt wanneer er helemaal geen volume meer 
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over zou blijven bij PostNL voorde 24-uurs partijenpost. Uiteraard is dit geen realistische 

situatie en volgt dit niet uit de verplichtingen die de ACM oplegt, maar de ACM kan 

hiermee wel laten zien dat in dit geval de aanvullende tariefruimte bij toepassing van de 

formules in Bijlage 3 van de Postregeling 2009 zou stijgen tot 1,0821 en de totale 

tariefruimte zou uitkomen op 1,4674. Dit is een toename van de totale tariefruimte met 

1,4 procent. Wanneer meer realistische gevoeligheidsanalyse op de tariefruimte voor de 

UPD wordt gehanteerd, is het effect op de tariefruimte van de UPD kleiner dan 0,1 

procent. 

601. Uit het bovenstaande volgt dat de tariefruimte van de UPD ongevoelig is voor 

volumeverlies van PostNL door concurrentie buiten de UPD. De tariefruimte van de UPD 

wordt veel sterker beïnvloed door de autonome daling van het volume binnen de UPD. 

De ACM concludeert daarom dat de verplichtingen die de ACM oplegt aan PostNL 

nauwelijks gevolgen hebben de betaalbaarheid van de UPD voor eindgebruikers. 

6.7.3 Effect op financiële houdbaarheid UPD 

602. De hierboven gemaakte analyse toont aan dat de betaalbaarheid van de UPD nauwelijks 

beïnvloed wordt door verplichtingen die de ACM oplegt aan PostNL. Wel kan het 

voorkomen dat er door de systematiek van kostentoerekening relatief meer 

verkeersonafhankelijke kosten aan de UPD worden toegerekend door een volumeverlies 

buiten de UPD. Omdat de tariefruimte nauwelijks verandert, kan de situatie ontstaan dat 

PostNL de tarieven binnen de UPD niet zou verhogen om dit te compenseren.  

603. De extra toerekening van kosten vond al plaats in 2015 toen [vertrouwelijk:  

 

 

 

 

 

                                                                                                   ].  

604. Bovengenoemde effect kan zich ook in beperkte mate voordoen als gevolg opgelegde 

verplichtingen. Echter de autonome volumedaling is veel groter dan de volumedaling als 

gevolg van de verplichtingen, waardoor het extra effect door de verplichingen marginaal 

zal zijn. Gezien de [vertrouwelijk:  

                  ] en het beperkte extra effect door de verplichtingen is de ACM van oordeel 

dat de financiële houdbaarheid van de UPD niet wordt bedreigd door de opgelegde 

verplichtingen. 
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6.8 Artikel 4 lid 3 van de Beleidsregel 

605. De Beleidsregel geeft in artikel 4, derde lid, aan PostNL de mogelijkheid om met een 

kwantitatieve onderbouwing aannemelijk te maken dat een voorgenomen besluit het 

effect heeft dat de verplichtingen a) verder gaan dan nodig is om andere 

postvervoerbedrijven op de afgebakende relevante markt in staat te stellen op de lange 

termijn te concurreren met het postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (artikel 

3, tweede lid onder a), of b) het effect hebben dat de financiële situatie van het 

postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht zodanig verstoord wordt dat financiële 

instabiliteit dreigt (artikel 3, tweede lid, onder b). Indien dit door PostNL aannemelijk is 

gemaakt past de ACM het voorgenomen besluit hierop aan, of onderbouwt de ACM met 

een kwantitatieve analyse dat van een dergelijk effect geen sprake is. Indien PostNL zich 

hierop beroept dient hij de informatie te geven waardoor het voor de ACM mogelijk is de 

kwantitatieve onderbouwing te doorgronden, te repliceren en door te rekenen. Dat 

betekent dat PostNL aldus transparantie richting de ACM moet betrachten over de door 

hem gebruikte data, parameters en assumpties. 

606. PostNL heeft in zijn zienswijze een beroep op artikel 4, derde lid, van de Beleidsregel 

gedaan. 

607. De ACM heeft in dit marktanalysebesluit de minst ingrijpende maatregel voorgesteld om 

de potentiële mededingingsproblemen op te lossen. PostNL draagt aan dat er 

alternatieven zijn om postvervoerbedrijven toegang voor 24-uurs partijenpost te geven 

die minder ingrijpend zijn dan de voorgestelde verplichtingen van de ACM. Hiervoor 

verwijst PostNL naar Bijlage 9 van zijn zienswijze.
180

 PostNL heeft een per sender 

aanbod gedaan dat per 1 januari 2017 na de UA-uitspraak van het CBb wordt 

aangeboden. Dit is een minder ingrijpende maatregel volgens PostNL. Dit aanbod is een 

variant op de invulling zoals beschreven onder III uit paragraaf 5.4.2. Die variant is in de 

afweging als niet passend beoordeeld omdat deze de potentiële mededingingsproblemen 

niet tot onvoldoende wegneemt. Daarmee is er geen sprake van de situatie zoals 

bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a, van de Beleidsregel. 

608. PostNL heeft in zijn zienswijze een impactberekening opgenomen. De ACM heeft die 

berekening geanalyseerd en beoordeeld. De berekening is op basis van een 

representatie van de werkelijkheid (zoals homogene producten, pure prijsconcurrentie
181

) 
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 Zienswijze PostNL, p. 80, randnummer 387. 
181

 Zie de bespreking van de kritiek van PostNL op het model van Frontier in het hoofdstuk van de Effectentoets in de 

Nota van Bevindingen. 
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die niet juist is. De berekende impact is ook gebaseerd op een aantal aannames over de 

op te leggen verplichtingen die niet zo door de ACM beoogd zijn. Zo gaat PostNL uit van 

een te laag gemiddeld wholesaletarief en veronderstelt PostNL dat door een sterke 

beperking van de operationele eisen kostenbesparingen niet meer gerealiseerd kunnen 

worden. De verplichtingen zijn daartoe op een aantal punten aangepast en verduidelijkt. 

Deze wijzigingen worden toegelicht in de Nota van Bevindingen. 

609. De ACM heeft de effecten van de verplichtingen doorgerekend in de effectentoets. Dit 

leidt tot een negatieve financiële impact van ruim 20 miljoen EUR per jaar voor PostNL in 

vergelijking met de situatie zonder regulering (zie Tabel 15). Die impact leidt naar het 

oordeel van de ACM niet tot financiële instabiliteit van PostNL. Met inachtneming van de 

aangepaste verplichtingen wordt ook de impact op PostNL, zoals ingeschat met het 

model van PostNL, kleiner (zie Tabel 25). Die impact ligt nog wel hoger dan de impact die 

de ACM heeft bepaald. Dat verschil ligt voor een belangrijk deel aan een andere 

inschatting van de uitwerking van de verplichtingen op de concurrentie in de markt. Naar 

het oordeel van de ACM hanteert PostNL onrealistische aannames over het prijsgedrag 

van de andere postvervoerbedrijven. Op dat punt volgt de ACM PostNL niet. In de nota 

van bevindingen worden deze punten behandeld (randnummer 1247 e.v.). Daarom komt 

de ACM tot het oordeel dat de aangepaste verplichtingen niet tot financiële instabiliteit 

leiden zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid 2, onder b, van de Beleidsregel. 

610. De ACM concludeert op basis van het voorgaande dat PostNL niet aannemelijk heeft 

gemaakt dat dit marktanalysebesluit een van de in artikel 3, tweede lid, onder a of b, 

bedoelde effecten heeft. De ACM heeft met kwantitatieve analyse onderbouwd dat deze 

effecten niet op zullen treden. 

  



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
1
8
3
/4

3
2
 

7 Dictum 

I. De ACM stelt vast dat PostNL N.V. en zijn groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 

2:24b van het Burgerlijk Wetboek (hierna: PostNL), op de in hoofdstuk 2 van dit 

marktanalysebesluit afgebakende relevante kleinzakelijke, middenzakelijke en 

grootzakelijke postmarkten beschikt over aanmerkelijke marktmacht als bedoeld in artikel 

13a van de Postwet. 

II. Gelet op de aanmerkelijke marktmacht van PostNL op de bedoelde markten legt de 

ACM, gezien de in hoofdstuk 4 van dit marktanalysebesluit geïdentificeerde potentiële 

mededingingsproblemen, op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Postwet de 

navolgende, in hoofdstuk 5 van dit marktanalysebesluit nader beschreven, verplichtingen 

op aan PostNL. 

Toegangsverplichting 

III. Op grond van artikel 13e, eerste lid, van de Postwet legt de ACM aan PostNL de 

verplichting op om te voldoen aan redelijke verzoeken van postvervoerbedrijven om 

toegang tot het postvervoernetwerk en bijbehorende faciliteiten van PostNL, zoals 

beschreven in de paragrafen 5.3.3 en 5.3.4 van dit marktanalysebesluit. 

IV. Deze verplichting geldt voor 24-uurs partijenpost, zoals beschreven in paragraaf 5.3.2 

van dit marktanalysebesluit. 

V. Ingevolge artikel 13e, tweede lid, van de Postwet dient PostNL deze toegang op non-

discriminatoire wijze en tegen non-discriminatoire voorwaarden te verlenen, zoals 

beschreven in paragraaf 5.3.6 van dit marktanalysebesluit. 

VI. Op grond van artikel 13e, derde en vierde lid, van de Postwet verbindt de ACM aan de 

opgelegde verplichting om te voldoen aan redelijke verzoeken om toegang de in 

paragraaf 5.3.5, en 5.6 van dit marktanalysebesluit opgenomen voorschriften.  
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Tariefverplichting 

VII. Op grond van artikel 13f, eerste en tweede lid, van de Postwet legt de ACM aan PostNL 

de verplichting op om overeenkomstig het gestelde in paragraaf 5.4 van dit 

marktanalysebesluit de door hem aan postvervoerbedrijven in rekening te brengen 

tarieven voor de toegang tot zijn postvervoernetwerk en bijbehorende faciliteiten te 

berekenen op basis van de kosten en een redelijk rendement en daarvoor een door de 

ACM goedgekeurd kostentoerekeningsysteem te hanteren.  

VIII. Op grond van artikel 13f, vierde lid, van de Postwet verbindt de ACM aan de opgelegde 

verplichting betreffende het berekenen van de tarieven voor de toegang en het daarbij te 

hanteren kostentoerekeningsysteem de in paragraaf 5.4.11 en 5.6 van dit 

marktanalysebesluit opgenomen voorschriften. 

Verplichting tot bekendmaken van informatie en referentieaanbod 

IX. Op grond van artikel 13g, eerste en tweede lid, van de Postwet legt de ACM aan PostNL 

de verplichting op om de in paragraaf 5.5.2 van dit marktanalysebesluit bedoelde 

informatie en het in paragraaf 5.5.3 bedoelde referentieaanbod bekend te maken op de 

aldaar vermelde wijze. 

X. Op grond van artikel 13g, derde lid, van de Postwet verbindt de ACM aan de verplichting 

tot het bekendmaken van informatie en tot het doen van een referentieaanbod de in 

paragraaf 5.5.4 en 5.6 van dit marktanalysebesluit opgenomen voorschriften. 

Inwerkingtreding besluit 

XI. Dit marktanalysebesluit treedt in werking op 1 augustus 2017. 

 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze, 

 

 

(w.g.) 

mr. C.A. Fonteijn 

bestuursvoorzitter 
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Beroepsmogelijkheid  

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit 

besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 

Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en 

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden 

van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van 

het College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30. 
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Bijlage 1: critical loss analyse 

611. In deze bijlage gaat de ACM in op de critical loss analyse en het gebruik hiervan voor de 

marktafbakening in dit marktanalysebesluit. 

612. Bij het gebruik van een critical loss analyse geldt een aantal kanttekeningen en 

knelpunten die het lastig maken om een robuuste analyse ten behoeve van de 

productmarktafbakening te maken. Om deze reden gebruikt de ACM de resultaten uit 

deze uitgevoerde analyse niet voor de productmarktafbakening. In deze annex wordt dit 

nader toegelicht. 

613. Hieronder wordt uitgelegd eerst uitleg gegeven over de zogenaamde SSNIP-test. Daarna 

worden enkele methodologische kwesties voor de toepassing van deze test in een critical 

loss analyse uiteengezet. Vervolgens gaat de ACM nader in op hoe de ACM de critical 

loss en actual loss bepaald worden en welke discussie over aannames hier speelt. Hierbij 

wordt ingegaan op de invloed van deze punten en de verschillende mogelijkheden om de 

critical loss en de actual loss te bepalen. 

SSNIP-test 

614. Een methode om vraag- en aanbodsubstitutie te bepalen is de zogenaamde 

‘hypothetische monopolist test’ (ook wel de SSNIP-test genoemd). Een verzameling 

producten wordt verondersteld een aparte relevante markt te zijn, als een hypothetische 

monopolistische aanbieder van die producten een kleine maar significante
182

 duurzame 

prijsverhoging vanaf een competitief niveau kan doorvoeren zonder daarbij zo veel 

verkopen te verliezen dat de prijsverhoging niet meer winstgevend is. 

615. De toepassing van een SSNIP-test is een iteratief proces waarin voor kandidaatmarkten 

met toenemende grootte wordt getest of het waard is om ze te monopoliseren. De 

relevante markt die zo wordt gevonden is kleinst mogelijk monopoliseerbare markt. 

616. Dit iteratief proces ziet er als volgt uit. Je begint met een kleine kandidaatmarkt. Dit is een 

verzameling producten waar het onderzoek zich op richt, of een onderdeel daarvan. Hier 

begin je zo klein mogelijk om te voorkomen dat er bepaalde segmenten zijn waar een 

mogelijke machtspositie bestaat over het hoofd worden gezien. Vervolgens wordt getest 

of een hypothetische monopolist op die kandidaatmarkt de prijzen winstgevend met 5 à 

10 procent kan verhogen vanaf een competitief niveau. Indien dit het geval is, dan is de 
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 Doorgaans wordt daarmee een prijsverhoging van 5 tot 10 procent bedoeld. 
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kandidaatmarkt de relevante markt. Indien dit niet geval is, wordt het dichtstbijzijnde 

substituut toegevoegd aan de (oude) kandidaatmarkt en wordt de toets opnieuw 

uitgevoerd. Deze toets gaat door tot in de situatie dat een hypothetische monopolist de 

prijzen winstgevend kan verhogen. In deze laatste situatie is de relevante markt 

afgebakend ofwel een markt die het waard is om te monopoliseren. 

617. Deze hypothetische monopolist test kan in de praktijk worden geoperationaliseerd door 

middel van een critical loss analyse. Belangrijk bij een critical loss analyse is de 

volumedaling waarbij een prijsverhoging omslaat van winstgevend naar verliesgevend. 

Dit is de critical loss. Indien de werkelijke volumedaling, de actual loss, bij een 

prijsstijging hoger is dan de critical loss, is een prijsstijging niet winstgevend. In dat geval 

is de verzameling diensten die een hypothetische monopolist aanbiedt vanwege de 

aanwezigheid van substituten te klein om te worden gemonopoliseerd. In de SSNIP-test 

dient dan het dichtstbijzijnde substituut (die dienst waar de meeste gebruikers bij een 

prijsstijging naar overstappen) te worden toegevoegd aan de markt. Op die manier wordt 

de markt stap voor stap net zo lang vergroot tot de actual loss lager is dan de critical loss. 

Op dat punt is de prijsstijging wel winstgevend en is de kleinst mogelijk monopoliseerbare 

markt, ofwel de relevante markt, bepaald. 

Methodologische kwesties 

618. Bij de toepassing van de critical loss analyse is de vraag aan de orde welke methode 

voor de SSNIP-test wordt gebruikt, de single product SSNIP test of de uniform product 

SSNIP test. Het verschil tussen beide methoden is gelegen in welke stap je neemt vanaf 

de tweede iteratie in de hierboven beschreven uitleg. De vraag is van welke producten de 

prijs dan wordt verhoogd: alle producten in de kandidaatmarkt (uniform product) of alleen 

de producten in de initiële kandidaatmarkt (single product)? Dit meer technische element 

in een berekening leidt tot de belangrijke vraag voor wat precies een relevante markt is. 

Is dat “iets dat kan worden gemonopoliseerd” of is dat “iets waarbinnen iets kan worden 

gemonopoliseerd”. 

619. Een belangrijke voorwaarde voor een critical loss analyse is ook dat daarbij wordt gestart 

met een prijs op competitief niveau. De belangrijkste is dat het huidige niveau van prijzen 

voor het vervoer van partijenpost vermoedelijk niet op competitief niveau liggen. Bij de 

SEO analyse is gebruik gemaakt van gemiddelde opbrengsten, waardoor in de situatie 

van een markt met een mogelijke onderneming met AMM een risico bestaat op 

overschatting van de overstapgedrag bij een prijsstijging. De reden is dat de prijsstijging 

vanaf een te hoog prijsniveau wordt gevraagd waardoor zakelijke afzenders een hogere 

overstapbereidheid zullen laten zien dan in de situatie van competitieve prijzen. 
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Daarnaast speelt ook de hoogte van de prijzen vanwege de keuze van de bruto marge 

een rol bij de bepaling van de critical loss. 

Bepaling critical loss 

620. Voor het berekenen van de critical loss is de bruto marge van belang. De bruto marge is 

de marge tussen de prijs en de variabele kosten.
183 

Een hogere bruto marge wijst erop 

dat er meer vaste kosten zijn. Een hogere bruto marge leidt tot een lagere critical loss. Dit 

betekent dat het bij een hogere bruto marge – en dus een lagere critical loss – moeilijker 

is om winstgevend de prijs te verhogen. Daardoor is bij een hogere bruto marge sneller 

sprake van een bredere markt. 

621. In eerste instantie zal hierna worden gekeken naar de bruto marge voor postvervoer in 

het algemeen. Daarna zal worden gekeken of de bruto marge voor 24-uurs partijenpost 

daarvan afwijkt, of dat er verschillende bruto marges zijn voor klein-, midden- en 

grootzakelijke afzenders van post. 

Generieke bruto marge post voor postvervoer 

622. Tabel 18 geeft een overzicht van verschillende onderzoeken waarin onder andere de 

bruto marge van postvervoer is onderzocht. 
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 Bruto marge = (prijs per stuk – variabele kosten per stuk) / prijs per stuk. 
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Onderzoek Gevonden 

bruto marge 

Land waaruit 

data afkomstig 

is 

Opmerking 

NERA (2004)
184

 35% EU  

Cohen e.a. (2004)
185

 37% VS  

Moriarty e.a. (2006)
186

 33% VK Voor bezorging. 

Fenster e.a. (2008)
187

 20-40% VS  

Bozzo (2009)
188

 10-20% VS  

ACCC (2010)
189

 

35% 

- Bruto marge gebruikt bij beoordeling van 

de prijzen 

WIK (2013)
190

 40% - Kostenfunctie gekalibreerd op basis van 

diverse bronnen. Bruto marge van 40 

procent is gebaseerd op het Nederlandse 

postvolume in 2013.
191

 

WIK (2013) 48% - Op basis van het Nederlandse 

postvolume in 2017 bij een jaarlijkse 

daling van het postvolume met 9 procent. 

Tabel 18: verschillende studies die de bruto marge onderzoeken 

                                                        
184

 NERA, Economics of Postal Services, A Report to the European Commission, July 2004. Zie randnummer 31 van de 

samenvatting van het NERA-rapport. 
185

 Cohen, R, M. Robinson, G. Scarfiglieri, R. Sheehy, V.V. Comandini, J. Waller and Spyros Xenakis, The Role of Scale 

Economies in the Cost Behavior of Posts, Mimeo, December 2004.  
186

 Moriarty, R, S. Yorke, G. Harmin, J. Cubbin, M. Meschi and P. Smith, “Economic analysis of the efficiency of Royal 

Mail and the implications for regulatory policy”, p. 165-182, in M. Crew and P. Kleindorfer (eds), Liberalization of the 

Postal and Delivery Sector, Edward Elgar 2006.  
187

 Fenster, L, D. Monaco, E. Pearsall and S. Xenakis, “Are there economies of scale in mail processing? Getting the 

answers from a large-but-dirty sample”, in M. Crew and P. Kleindorfer (eds), Competition and Regulation in the Postal 

and Delivery Sector, Edward Elgar 2008.  
188

 Bozzo, A.T., “Using operating data to measure labor input variability and density economies in United States Postal 

Service mail processing operations”, in M. Crew and P. Kleindorfer (eds), Progress in the Competition Agenda in the 

Postal and Delivery Sector, Edward Elgar 2009.  
189

 Australian Competition & Consumer Commission, Australian Postal Corporation 2010 Price Notification Decision, 

2010. Zie p. 71 en 72. 
190

 WIK, Main Developments In de Postal Sector, augustus 2013, p. 198. 
191

 In Nederland betrof dat in 2013 ongeveer 220 poststukken per inwoner (3.700 mln poststukken / 16,8 mln inwoners). 

In dit 2016 daalde dit tot ruim 200 poststukken per inwoner.  
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623. NERA (2004) is een studie op basis van data uit 25 landen van de Europese Unie (EU) 

en vindt een bruto marge
192

 van 35 procent. WIK (2013) is een studie die een 

kostenfunctie definieert en die kalibreert op basis van diverse bronnen. WIK (2013) geeft 

de bruto marge afhankelijk van het aantal poststukken dat inwoners gemiddeld per jaar 

verzenden. Voor Nederland betekent dit voor de in 2013 verstuurde postvolumes een 

bruto marge van 40 procent. Bij een dalend postvolume van maximaal 10 procent per 

jaar zou de bruto marge op basis van deze studie uitkomen op ongeveer 48 procent in 

2017. 

624. De overige studies betreffen onderzoeken gebaseerd op data uit Australië, de Verenigde 

Staten (VS) of het Verenigd Koninkrijk (VK). Met uitzondering van Bozzo (2009) 

resulteren deze studies in bruto marges tussen globaal 30 en 40 procent. Bozzo (2009) 

komt tot een bruto marge van 10 tot 20 procent en is een duidelijke uitschieter die de 

ACM daarom buiten beschouwing laat.  

625. De ACM heeft postvervoerbedrijven in de vragenlijst gevraagd naar de generieke bruto 

marge van postvervoer.
193

 PostNL meldt een bruto marge van [vertrouwelijk:    ] 

procent. Bij de berekening van dat percentage heeft PostNL echter slechts de kosten die 

binnen één jaar kunnen worden vermeden als variabele kosten beschouwd. 

Kostenreducties (en dus variabele kosten) die pas in langere tijd zijn te realiseren zijn dus 

door PostNL buiten beschouwing gelaten. Kostenreducties als gevolg van 

volumedalingen kosten enige tijd.
194

 Voor de SSNIP-test is echter de bruto marge op 

langere termijn van belang. Aannemelijk is immers dat bedrijven bij beslissingen over hun 

prijsstelling rekening houden met het effect op de winstgevendheid op langere termijn. 

PostNL was bij verdere navraag niet in staat een bruto marge te berekenen voor de 

langere termijn. Daarom gebruikt de ACM bij de SSNIP-test voor de analyse de door 

PostNL aangeleverde bruto marge niet. Sandd geeft aan dat zijn bruto marge ongeveer 

[vertrouwelijk:   ] procent is. Bij dat laatste is relevant dat Sandd een veel kleinere 

schaal heeft dan een hypothetische monopolist in de SSNIP-test. Een kleinere schaal 

geeft hogere vaste kosten waardoor de bruto marge van Sandd aan de hoge kant zal 

zijn. 

                                                        
192

 De studies die hier worden genoemd berekenen kosten-volume elasticiteiten. Die kunnen worden omgerekend naar 

een bruto marge. Bruto marge = 1 minus kosten-volume elasticiteit. 
193

 ACM vragenlijst van 3 april 2014, vraag 54 en 55. 
194

 LECG (2005), Future efficient costs of Royal Mail’s regulated mail activities, 2 augustus 2005. Zie punt 8.26 waarin 

Royal Mail aangeeft dat voor kostenbesparingen naar aanleiding van volume dalingen 0 procent in het jaar van de 

volumedaling wordt gerealiseerd, 50 procent in het jaar daarna en nog eens 50 procent in het volgende jaar.  
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626. Gelet op het feit dat WIK (2013) specifiek rekening houdt met het postvolume in een 

markt, acht de ACM de uit die studie volgende bruto marge van 48 procent de meest 

betrouwbare schatting voor postvervoer in totaliteit. Gelet op de dalende postvolumes zal 

de ACM in een gevoeligheidsanalyse rekening houden met een hogere bruto marge. 

Bruto marge 24-uurs partijenpost en klein-, midden- en grootzakelijke 24-uurs partijenpost 

627. Relevant is of de bruto marge van 48 procent voor alle postvervoer, representatief is voor 

24-uurs partijenpost. De ACM acht het waarschijnlijk dat dit het geval is. Immers, de bruto 

marges zijn allen verkregen op basis van de cijfers van postvervoerbedrijven die in ieder 

geval 24-uurs partijenpost bezorgen. Het feit dat zij een deel van hun post ook als 72+-

uurs partijenpost bezorgen, zal naar verwachting niet leiden tot een sterke daling van de 

vaste kosten. Immers, er moet nog steeds 5 dagen in de week post worden bezorgd. 

628. Dat zal anders zijn voor een postvervoerbedrijf dat alleen 72+-uurs partijenpost bezorgt. 

Bij een gegeven wekelijks postvolume zal 72+-uurs partijenpost procentueel minder vaste 

kosten kennen dan 24-uurs partijenpost. Immers, iedere extra bezorgdag geeft weer een 

bepaalde hoeveelheid extra vaste kosten.
195

 Bij een vast wekelijks postvolume zorgt dat 

voor een groter percentage vaste kosten (per dag worden er dan minder poststukken 

bezorgd). De lagere vaste kosten van 24-uurs partijenpost die ontstaan door een 

gelijkmatiger benutting van bijvoorbeeld het sorteerdeel
196

 van het netwerk, wegen daar 

niet tegen op. De bruto marges uit de verschillende studies zijn echter niet gebaseerd op 

bedrijven die alleen 72+-uurs partijenpost bezorgen, maar op bedrijven die ook 24-uurs 

partijenpost bezorgen. Voor die bedrijven geldt niet dat zij door het ook bezorgen van 

72+-uurs partijenpost lagere vaste kosten kennen. 

629. Er zijn verschillen in de prijs van het vervoer van klein-, midden- een grootzakelijke 

partijenpost. Deze verschillen zijn deels het gevolg van verschillen in de kostprijs, De 

prijsverschillen zijn voor een deel het gevolg van verschillen in de concurrentie op en de 

prijselasticiteit van klein-, midden- en grootzakelijke partijenpost. In de postmarkten 

verschilt de concurrentiedruk voor 24-uurs partijenpost van die van 72+-uurs partijenpost. 

Voor een marktafbakening dient te worden gerekend met de competitieve prijs en niet 

met de marktprijs. De aanname dat de prijzen voor alle typen partijenpost en alle typen 

klanten op competitief niveau liggen is onaannemelijk. Dit betekent dat de marktprijzen 
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 Niet alle kosten van bezorging zijn vast, maar iedere extra bezorgdag zorgt wel voor een bepaalde hoeveelheid extra 

kosten. 
196

 Voor het sorteerdeel kan worden volstaan met kleinere gebouwen en minder sorteermachines of –faciliteiten doordat 

de poststroom gelijkmatiger over de week wordt verdeeld. 
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niet gebruikt kunnen worden voor de bepaling van de bruto marge en op basis van 

marktprijzen kan ook niet worden geconcludeerd dat er verschillen zijn in de bruto marge 

van het vervoer van klein-, midden- en grootzakelijke partijenpost. 

630. In het geval prijzen voor alle typen partijenpost en alle typen klanten wel op competitief 

niveau zouden liggen acht de ACM het niet onaannemelijk dat de mate waarin de bruto 

marge van 24-uurs partijenpost afwijkt van die voor de totale markt beperkt is. De ACM 

kan op basis van de bekende bronnen ook geen schatting van de bruto marge specifiek 

voor 24-uurs partijenpost maken. De ACM acht het derhalve redelijk om voor 24-uurs 

partijenpost uit te gaan van de generieke bruto marge voor post en alleen waar relevant 

in de gevoeligheidsanalyse rekening te houden met een iets hogere bruto marge voor 

specifiek 24-uurs partijenpost. 

631. In het geval prijzen voor alle typen partijenpost en alle typen klanten op competitief 

niveau liggen is het niet aannemelijk dat de bruto marges voor het vervoer van 

partijenpost van klein-, midden- en grootzakelijke afzenders significant van elkaar zullen 

verschillen. Niet is in te zien welk wezenlijk verschil er in de kostenstructuur van deze 

diensten is. Het bezorgproces voor deze diensten is gelijk. Kostenverschillen – en dus 

mogelijk kostenstructuurverschillen – zouden kunnen optreden in de collectie van de post 

bij zakelijke afzenders, maar dat is slechts een beperkt deel
197

 van de totale kosten van 

postvervoer en ook daar zullen de verschillen in de kostenstructuur voor klein-, midden- 

en grootzakelijke afzenders beperkt zijn.  

Conclusie bruto marge 

632. In het voorgaande is geconstateerd dat een bruto marge van 48 procent thans de meest 

betrouwbare schatting is voor postvervoer in totaliteit. Ook heeft de ACM gesteld dat voor 

24-uurs partijenpost de bruto marge iets hoger zou kunnen zijn. 

Conclusie en discussie critical loss 

633. Bij een bruto marge van 48 procent is de critical loss 17,2 procent.
198

 

  

                                                        
197

 NERA (2004) p. 152: 12 procent van de totale kosten. Dit zal echter een maximum zijn omdat in deze studie wordt 

uitgegaan van zowel losse post als partijenpost. Voor deze analyse betreft het partijenpost met lagere kosten van 

collectie. 
198

 CL = x / (x + m); x = prijsverhoging, in dit geval 10 procent en m is de bruto marge, in dit geval 48 procent. 
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Bepaling actual loss 

SEO-onderzoek: vignettenanalyse 

634. De ACM heeft aan SEO opdracht gegeven om zakelijke afzenders van post te bevragen 

op hun voorkeuren. Het doel van het SEO-onderzoek is het schatten van het 

overstapgedrag van zakelijke afzenders bij prijsstijgingen van postvervoer. Het betreft 

een zogenoemd stated preference onderzoek: de resultaten worden verkregen door 

zakelijke afzenders te vragen naar hun voorkeuren voor verschillende diensten. 

635. Voor het bepalen van de voorkeuren van de respondenten voor de verschillende 

kenmerken van postvervoerdiensten wordt ook gebruik gemaakt van een conjunct-

onderzoek.
199

 De conjunct-methode beoogt te voorkomen dat een vertekening en 

overschatting van het gedrag van respondenten optreedt bij – in dit geval – een 

prijsverhoging. Het conjunct-deel van het onderzoek vindt plaats door respondenten zes 

keer te laten kiezen tussen twee opties (twee diensten die op een vijftal kenmerken 

verschillen). Op die manier worden de voorkeuren van respondenten gemeten. 

636. De mogelijke overstap naar het digitaal verzenden van partijenpost of het stoppen met 

verzenden van partijenpost wordt buiten de conjunct-methode onderzocht via een 

‘klassieke’ vraag in welke mate respondenten bij een prijsstijging van 10 procent van een 

bepaalde postvervoerdienst (bijvoorbeeld 24-uurs partijenpost) zouden overstappen op 

het digitaal verzenden van post (door middel van elektronische communicatiemiddelen) 

of zouden stoppen met verzenden.
200

 

637. In de conjunct-methode is de mogelijke overstap naar digitaal verzenden die rechtstreeks 

aan zakelijke afzenders is gevraagd gebruikt om te achterhalen hoeveel procent van het 

postvolume van een bepaald type postvervoerdienst wordt vervangen door de 

verschillende alternatieven. 

                                                        
199

 Een conjunct of conjoint-onderzoek is een onderzoeksmethode voor het meten, analyseren en voorspellen van 

klantreacties op nieuwe producten en diensten of nieuwe eigenschappen van bestaande producten en diensten. De 

meest gangbare variant van conjoint-onderzoek stelt respondenten bloot aan een keuze-experiment waarin wordt 

gevraagd herhaaldelijk een keuze te maken uit een aantal fictieve productprofielen. Een andere benaming voor dit type 

onderzoek is een vignettenanalyse. 
200

 Om rekening te houden met de hypothetische bias wordt alleen overstap die respondenten zeggen ‘vrijwel zeker’ en 

‘zeer waarschijnlijk’ te gaan doen, meegewogen. Overstap die respondenten kenschetsen als ‘waarschijnlijk’, 

onwaarschijnlijk of ‘zeer onwaarschijnlijk’ en ‘vrijwel uitgesloten’ (en respondenten die het ‘niet weten’) worden niet 

meegenomen. Dit is een veel gebruikte methode (de zogenaamde Likert schaal) om met een hypothetische bias om te 

gaan. 
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Beperkingen van het SEO-onderzoek 

638. Het SEO-onderzoek is voor de tarieven uitgegaan van de gemiddelde opbrengsten per 

poststuk. Dit heeft twee beperkingen: 

- er is geen correctie op uitgevoerd om te komen tot een prijs op competitief niveau. De 

hypothese is dat de mate van concurrentie beperkt is waardoor het aannemelijk is dat 

de prijzen op een boven-competitief niveau liggen. Daarnaast verschilt de mate van 

concurrentie tussen de verschillende typen partijenpost ook. Zo is de hypothese dat de 

concurrentie op 24-uurs partijenpost minder sterk is dan op 72+-uurs partijenpost; 

- daarnaast is geen correctie uitgevoerd voor de samenstelling van de poststroom. De 

samenstelling van de 24-uurs partijenpost kan verschillen van 72+-uurs partijenpost. 

Als de 24-uurspoststroom bijvoorbeeld relatief duurdere post omvat is het verschil in de 

gemiddelde opbrengst groter dan het verschil tussen tarieven voor twee stukken aan 

partijenpost die alleen verschillen wat betreft de overkomstduur. 

639. Een andere beperking van de vignettenanalyse betreft de indirecte wijzen van bevragen 

van digitaal verzenden en niet meer verzenden bij een stijging van de prijzen van 

partijenpost. Deze vragen zijn direct gesteld aan respondenten en leiden tot een 

overschatting van de verwachte overstap van zakelijke afzenders naar diensten buiten 

postvervoer. 

Verschillen tussen zakelijke afzenders 

640. Uit het SEO-onderzoek blijkt dat klein, midden- en grootzakelijke afzenders van 

partijenpost verschillende voorkeuren hebben. SEO heeft hierbij na inspectie van de 

resultaten een onderscheid gemaakt tussen drie typen zakelijke afzenders van post, te 

weten kleinzakelijke afzenders (jaarlijks volume aan post van minder dan 100.000 

poststukken), middenzakelijke afzenders (jaarlijks volume aan post van tussen 100.000 

en 2.500.000 poststukken) en grootzakelijke afzenders ((jaarlijks volume aan post van 

meer dan 2.500.000 poststukken). Dat onderscheid blijkt ook uit de verschillende 

overstappercentages die voor deze verschillende typen zakelijke afzenders van post zijn 

verkregen. Voor 24-uurs partijenpost zijn die percentages gegeven in de onderstaande 

Tabel 19. 
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  Percentage overstap
201

  

 Alternatieve dienst 

(waarnaar wordt overgestapt) 

Kleinzakelijk Middenzakelijk Grootzakelijk Opmerking 

1 48-uurs partijenpost 8,40% 19,20% 16,24% Eerste substituut 

2 72+-uurs partijenpost  7,12% 11,28% 8,96% Tweede substituut 

3 Digitaal verzenden 6,6% 7,9% 7,6% Derde substituut 

4 Niet verzenden 3,0% 0,3% 1,0%  

 Totaal     

5 Vanuit 24-uurs partijenpost
202

 28,6% 46,4% 40,1%  

6 Vanuit 24- en 48-uurs 

partijenpost
203

 
20,2% 27,2% 23,9% 

 

7 Vanuit 24-, 48- en 72+-uurs 

partijenpost
204

 
13,1% 15,9% 14,9% 

 

Tabel 19: percentage aan 24-uurspost dat bij een 10 procent prijsstijging van 24-uurspost 

overgaat naar verschillende alternatieven. Bron: SEO-onderzoek.
205

 

Vergelijking met werkelijke overstapcijfers 

641. De ACM heeft het SEO-onderzoek en hun resultaten vergeleken met andere bronnen. 

642. Ten eerste heeft de ACM de overstappercentages uit het SEO-onderzoek, die zijn 

gebaseerd op stated preference, vergeleken met de daadwerkelijke overstappercentages 

in de laatste jaren (revealed preference). 

643. Het SEO-onderzoek voorspelt bij een prijsstijging van 10 procent een hoger 

overstappercentage van 40 procent.
206

 Het werkelijke overstapgedrag bij prijsstijgingen in 

de afgelopen jaren is veel lager dan de stated preference. 

                                                        
201

 Percentage van het 24-uurs postvolume dat wordt vervangen door een alternatief. 
202

 Totale overstappercentage naar alle alternatieven. 
203

 Overstap naar 72+-uurs partijenpost, digitaal verzenden en niet verzenden. 
204

 Overstap naar digitaal verzenden en niet verzenden. 
205

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, tabel 24, 28 en 32. De percentages worden berekend door de stijging van het 

volume bij een 10 procent prijsstijging te delen door het volume van 24-uurspost vóór de prijsstijging (basisscenario). 

Bijvoorbeeld voor tabel 24: de 28,6 procent is het resultaat van 0,304 (volume 24-uurspost in basisscenario) minus 

0,217 (volume 24-uurspost bij 10 procent prijsstijging / 0,304).  
206

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, p. 42. Het percentage betreft het gemiddelde voor alle 24-uurs partijenpost, 

dus voor klein-, midden- en grootzakelijke afzenders. 
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644. De afgelopen vijf jaar (2012 tot en met 2016) zijn de tarieven van 24-uurs zakelijke post 

gemiddeld [vertrouwelijk:                                                                                          ].
207

 In 

diezelfde periode daalde het volume van 24-uurs zakelijke post met 39%, ofwel 

gemiddeld ruim 9 procent per jaar.
208

 Relevant daarbij is dat de gemiddelde opbrengst 

van niet-24-uurs partijenpost nauwelijks is gestegen in deze periode. Op basis van deze 

werkelijke volumedalingen ligt het verlies aan afzet bij een prijsverhoging van 10 procent 

voor 24-uurs zakelijke post op ruim [vertrouwelijk:  ] procent.
209

 Dit betekent dat het 

SEO-onderzoek het overstapgedrag van 24-uurs zakelijke post sterk overschat. 

645. Ten tweede heeft de ACM de overstap die uit het SEO-onderzoek volgt, getoetst door die 

te vergelijken met de overstap die volgt uit internationale onderzoeken waarin de 

prijselasticiteit van postvervoerdiensten wordt gemeten. 

646. Uit het SEO-onderzoek blijkt dat de door hem bepaalde overstappercentages groter zijn 

dan die in andere onderzoeken.
210

 SEO verklaart dit verschil uit het feit dat de meeste 

onderzoeken zijn gebaseerd op gerealiseerde prijs- en volumeontwikkelingen waarbij 

voor de verschillende postvervoerdiensten sprake is van een vergelijkbare 

(gecorreleerde) prijsontwikkeling.
211

 Het SEO-onderzoek is echter gericht op de voor 

marktafbakening relevante overstap (of prijselasticiteit) bij een prijsstijging van individuele 

postvervoerdiensten daar waar de prijzen van andere postvervoerdiensten gelijk blijven. 

Ofwel, SEO meet de overstap bij de prijsstijging van een individuele postvervoerdienst 

waar andere onderzoeken de overstap bij een gezamenlijke prijsstijging van alle 

postvervoerdiensten meten. Onderzoek dat wel rekening houdt met de onderlinge 

overstap tussen postvervoerdiensten,
212

 meet wel hogere prijselasticiteiten, hoewel toch 

beduidend lagere (tussen de -0,8 en -3,5) dan de prijselasticiteiten uit het SEO-

onderzoek (tussen de -2,9 en -4,6). Dit is ook een indicatie dat het SEO-onderzoek de 

mate van overstap aan de hoge kant schat. 

  

                                                        
207

 ACM, Marktmonitor post. 
208

 Ibid. 
209

 [vertrouwelijk:  

                                                                                                                                            ]. 
210

 Rapport SEO Economisch Onderzoek, p. 43. 
211

 Ibid.  
212

 Cigno, M. M., Patel, E. S., & Pearsall, E. S. (2012). Estimates of US postal price elasticities of demand derived from 

a random-coefficients discrete-choice normal model. 
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Conclusie hoogte overstappercentages en actual loss 

647. Op grond van het voorgaande acht de ACM het zeer aannemelijk dat het SEO-onderzoek 

de overstappercentages aan de hoge kant inschat. SEO komt tot een gemiddeld 

overstappercentage van 40 procent. Op basis van werkelijke overstapcijfers van de 

afgelopen jaren acht de ACM aannemelijk dat het overstappercentage veel lager ligt en 

wel in de orde van 12%. 

Conclusie 

648. De toepassing van een critical loss analyse kent een aantal onzekerheden en de nodige 

discussie over de aannames van de critical loss en de actual loss. Daarnaast zijn er 

meerdere methodes om de critical loss uit te voeren. Hierdoor zijn de resultaten van de 

critical loss analyse niet eenduidig. De ACM ontleent hierdoor onvoldoende houvast aan 

de zelfstandige critical loss analyse voor een robuuste marktafbakening. 

649. Wel zijn er indicaties dat rekening houdend met verschillende aannames en door 

gevoeligheidsanalyses dat het aannemelijk is dat 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost voor 

kleinzakelijke, middenzakelijke en grootzakelijke afzenders, startend vanuit 24-uurs 

partijenpost, tot dezelfde relevante markt behoren en de markt zich niet beperkt tot alleen 

24-uurs partijenpost. 

650. Ten aanzien van de vraag of ook digitaal verzenden tot de verzameling diensten van 

partijenpost behoort sluit een critical loss analyse niet uit dat digitaal verzenden niet tot 

de relevante productmarkt behoort. Als zodanig geeft de critical loss analyse geen 

uitsluitsel of digitaal verzenden al dan niet tot de relevante markt behoord. 

651. Gelet op deze constateringen acht de ACM de critical loss analyse onvoldoende 

betrouwbaar en robuust om vergaande conclusies op te baseren ten aanzien van de 

afbakening van de relevante productmarkt. 
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Bijlage 2: Kwantitatieve effectentoets 

Inleiding 

652. In deze bijlage wordt nadere uitleg over de invulling van het door Frontier ontwikkelde 

model gegeven. Eerst gaat de ACM kort in op de wijze waarop postvervoerbedrijven 

gecategoriseerd zijn in het door Frontier ontwikkelde model. Daarna volgt een 

beschrijving van de verschillende scenario’s in het model. Dit is het basisscenario en 

daarnaast zijn er verschillende scenario’s voor de invulling van de tariefverplichting. Ten 

slotte presenteert de ACM de inschatting van de hoogte van de gemiddelde wholesale 

tarieven. Deze bijlage sluit af met een robuustheidsanalyse. 

Postvervoerbedrijven en positionering 

653. In de Nederlandse postsector zijn verschillende typen spelers actief. In het door Frontier 

ontwikkelde model worden zeven categorieën postvervoerbedrijven onderscheiden ten 

behoeve van de modellering. Deze categorieën van postvervoerbedrijven hebben een 

gedifferentieerd aanbod op het gebied van servicekaders, kwaliteit, merk en imago. 

654. Voor 24-uurs partijenpost worden drie categorieën postvervoerbedrijven onderscheiden. 

In de eerste plaats PostNL als landelijke commerciële aanbieder met een landelijk 

dekkend postvervoernetwerk die klein-, midden- en grootzakelijke afzenders bedient 

(categorie PostNL 24 in het model). Daarnaast regionale, sociale en minder commerciële 

postvervoerbedrijven met een regionale focus gericht op kleinzakelijke en, in mindere 

mate, middenzakelijke afzenders met een meer regionaal profiel van collectie en 

bezorging (categorie Other 2 24 in het model). Ten slotte is er de categorie commerciële 

postvervoerbedrijven met een meer landelijke oriëntatie op klein- en middenzakelijke 

afzenders met landelijke collectie en (boven)regionale bezorging (categorie Other 1 24 in 

het model). Ook voor de niet-24-uurs servicekaders zijn categorieën postvervoerbedrijven 

samengesteld: PostNL/Sandd 48, PostNL 72+, Sandd/other 72+. Bij deze categorieën 

zijn postvervoerbedrijven samengenomen om het totaal aantal categorieën te beperken. 

Zo is de keuze om PostNL en Sandd samen te voegen voor 48-uurs partijenpost 

gemaakt vanwege het beperkte volumeaandeel en de keuze voor Sandd en de andere 

postvervoerbedrijven voor 72+-uurs partijenpost vanwege de samenwerking tussen hen. 

Scenario’s in model 

Basisscenario 

655. In het gedifferentieerde Bertrand model wordt het effect van de tariefverplichtingen en de 

situatie zonder regulering berekend ten opzichte van een basisscenario of een 

modelscenario. Dit basisscenario is een geconstrueerd modelscenario dat een 
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hulpmiddel is om de effecten van de tariefverplichtingen te vergelijken met de situatie 

zonder regulering. Het basisscenario waar het model mee rekent gaat in het basisjaar uit 

gegevens uit de postmonitor van de ACM over 2016. Tevens worden postmonitor 

gegevens gebruikt om de ontwikkelingen in de jaren volgend op het basisjaar invulling te 

geven. De ACM merkt hierbij op dat in vergelijking met het geconsulteerde document van 

april 2017 nu de gegevens uit de monitor voor het jaar 2016 zijn gebruikt. Door dit 

uitgangspunt te nemen kan de ACM dus bouwen op de historische en huidige 

marktcijfers. Die cijfers weerspiegelen niet de situatie waar sprake is van volledige 

toepassing van artikel 9 van de Postwet. De marktcijfers zijn tot stand gekomen in een 

situatie waarin (juridische) onduidelijkheid bestond over de toepassing van artikel 9 van 

de Postwet. Om de ontwikkelingen in het basisscenario uitgaande van het basisjaar in te 

schatten heeft de ACM een aantal aannames gemaakt. Dit betreft aannames over het 

verwachte volume voor postvervoerbedrijven, de gemiddelde retail opbrengst, het 

gemiddelde wholesale tarief en de kosten. Deze worden hieronder toegelicht. 

Volume 

656. Een belangrijke ontwikkeling in het vervoer van nationale brievenbuspost is het 

krimpende volume. WIK
213

 voorspelt dat de krimp in het vervoer van nationale 

brievenbuspost de komende jaren zal doorzetten en dat het tempo hiervan na 2020 zal 

afnemen. Tot en met 2020 zal volgens WIK het totale volume aan nationale 

brievenbuspost afnemen met 6 à 7 procent per jaar. De ACM gaat er vanuit dat de 

historische volumeontwikkelingen gedurende de reguleringsperiode zullen doorzetten. 

Volgens de cijfers uit de monitor van de ACM en de UPD-rapportages van PostNL daalde 

het volume van 24-uurs partijenpost tussen 2014 en 2016 met gemiddeld 7 procent per 

jaar. De ACM gaat ook uit van deze daling voor de reguleringsperiode. In het vervoer van 

niet-24-uurs partijenpost gaat de ACM, op basis van de uit de monitor volgende 

volumedaling tussen 2012 en 2016 in deze segmenten, uit van een verdere jaarlijkse 

daling van 7 procent. Deze inschatting komt gezien de volumeverdeling van 24-uurs 

partijenpost en niet-24-uurs partijenpost in grote lijnen overeen met de inschatting van de 

volumedaling van WIK voor de periode 2015-2020.
214

 
215

 

657. Daarnaast wordt in het basisscenario verondersteld dat de volumes van de PostNL en 

andere postvervoerbedrijven in dezelfde mate dalen. Met andere woorden, de 

marktaandelen op basis van volume blijven onveranderd. Door het vermijden van 

                                                        
213

 WIK Consult (2016), Future scenario developments in the Dutch postal market. 
214

 Ibid, figuur 13, p. 30. 
215

 In vergelijking met het geconsulteerde document heeft de ACM de volumewijzigingen aangepast. 
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aannames over de afzonderlijke volumeontwikkeling van PostNL en andere 

postvervoerbedrijven beoogt de ACM het effect van regulering zo zuiver mogelijk te 

meten. 

Gemiddelde retailopbrengst 

658. De gemiddelde retailopbrengsten van postvervoerbedrijven heeft de ACM bepaald op 

basis van postmonitor gegevens van de ACM. Over de ontwikkeling van de gemiddelde 

retailopbrengst van postvervoerbedrijven gedurende de reguleringsperiode moet de ACM 

een aanname maken. Uit de interne tarievenbrochure van PostNL voor het jaar 2017 

blijkt dat PostNL zijn gemiddelde tarieven voor 24-uurs partijenpost met [vertrouwelijk:    

] procent en voor niet-24-uurs partijenpost met [vertrouwelijk:    ] procent heeft 

verhoogd per 1 januari 2017. Deze stijging is in lijn met eerdere prijsstijgingen. De ACM 

heeft geen reden om aan te nemen dat andere postvervoerbedrijven deze ontwikkeling 

niet zullen volgen en gaat er daarom van uit dat de gemiddelde retailopbrengsten van alle 

postvervoerbedrijven jaarlijks met deze percentages toenemen. 

Gemiddelde wholesale tarief 

659. De tarieven die postvervoerbedrijven aan PostNL betalen voor 24-uurs partijenpost zijn 

gemiddeld [vertrouwelijk:     ] EUR (2015). De ACM verwacht dat de gemiddelde 

wholesale tarieven van PostNL dezelfde ontwikkeling zullen volgen als de gemiddelde 

retailprijzen. Daarom gaat de ACM er vanuit dat de toegangstarieven in het basisscenario 

voor 24-uurs partijenpost jaarlijks met [vertrouwelijk:    ] procent zullen toenemen. Deze 

tarieven dienen als basis waar de tarieven in de verschillende scenario’s van de 

tariefverplichting en het scenario zonder regulering tegen worden afgezet. Tabel 20 

presenteert de gemiddelde wholesale tarieven. 

 2017 2018 2019 2020 

Basisscenario     

Tabel 20: inschatting van de gemiddelde wholesale tarieven in het basisscenario,   

              [bedragen vertrouwelijk ] 

Kosten 

660. In het model van Frontier wordt gebruik gemaakt van informatie en inschattingen over de 

hoogte van de variabele en volumeafhankelijke kosten van postvervoerbedrijven. Deze 

informatie over de volumeafhankelijke kosten van PostNL volgt uit de gegevens over 24-

uurs partijenpost die PostNL heeft verstrekt bij de berekening van de tariefruimte voor de 

UPD voor het jaar 2017 gebaseerd op het jaar 2016. De hoogte van de variabele kosten 

van andere postvervoerbedrijven voor 24-uurs post zijn ingeschat op basis van 

beschikbare informatie over volumes, omzet en kosten. Voor niet-24-uurs partijenpost 
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van PostNL is de informatie eveneens afkomstig uit de gegevens voor de berekening van 

de tariefruimte. Voor de kosten van niet-24-uurs partijenpost wordt een verhouding van 

[vertrouwelijk:   ] procent voor 48-uurs en [vertrouwelijk:   ] procent voor 72+-uurs 

partijenpost ten opzichte van de kosten voor 24-uurs partijenpost gehanteerd voor de 

andere postvervoerbedrijven. 

Diversion ratios 

661. De diversion ratios weerspiegelen de voorkeuren van een zakelijke afzender voor de 

keuze van een tweede product-aanbieder combinaties en aanbieder als zij stoppen met 

het afnemen van het huidige product. Diversion ratios laten, met andere woorden, de 

“closeness of competition” ofwel de nabijheid van alternatieve product-aanbieders 

combinaties zien. Deze input heeft dus invloed op de overstappatronen van zakelijke 

afzenders en bepaalt in het model waar volumes naar toe vloeien als gevolg van deze 

overstap.  

662. De ACM heeft een inschatting gemaakt van de diversion ratios voor de kleinzakelijke en 

middenzakelijke markt. Deze inschatting is gebaseerd op gegevens over historische 

(volume)ontwikkelingen in de postmarkt en de nabijheid van producten op basis van hun 

kenmerken (het servicekader). In Tabel 21 en Tabel 22 worden deze weergegeven. 

 PostNL 

24 

PostNL/Sandd 

48 

Other 1 

24 

PostNL 

72+ 

Sandd/other 

72+ 

Other 2 

24 

PostNL 24 0 0,15 0,5 0,1 0,1 0,5 

PostNL/Sandd 

48 

0,15 0 0,1 0,35 0,35 0,15 

Other 1 24 0,45 0,1 0 0,05 0,05 0,25 

PostNL 72+ 0,075 0,35 0,1 0 0,5 0,05 

Sandd/other 72+ 0,075 0,35 0,1 0,5 0 0,05 

Other 2 24 0,25 0,05 0,2 0 0 0 

Tabel 21: inschatting van de diversion ratios voor de kleinzakelijke markt 
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 PostNL 

24 

PostNL/Sandd 

48 

Other 1 

24 

PostNL 

72+ 

Sandd/other 

72+ 

Other 2 

24 

PostNL 24 0 0,15 0,5 0,1 0,1 0,5 

PostNL/Sandd 

48 

0,25 0 0,1 0,35 0,35 0,15 

Other 1 24 0,4 0,1 0 0,05 0,05 0,25 

PostNL 72+ 0,125 0,35 0,1 0 0,5 0,05 

Sandd/other 72+ 0,125 0,35 0,1 0,5 0 0,05 

Other 2 24 0,1 0,05 0,2 0 0 0 

Tabel 22: inschatting van de diversion ratios voor de middenzakelijke markt 

663. De informatie in de tabellen dient als volgt geïnterpreteerd te worden. Stel dat zakelijke 

afzenders in de kleinzakelijke markt momenteel bij PostNL 24-uurs partijenpost afneemt, 

maar stoppen met het afnemen van dit product. Uit de tweede kolom van Tabel 21 is 

vervolgens af te leiden dat een bepaald percentage van deze zakelijke afzenders (of 

synoniem hieraan de kans dat een zakelijke afzender) uitwijkt naar een andere categorie. 

Dit is 15 procent (0,15) naar PostNL/Sandd 48, 45 procent (0,45) naar Other 1 24, 7,5 

procent (0,075) naar PostNL 72+ and Sandd/other 72+, en 25 procent (0,25) naar Other 

2 24. 

Scenario’s met verschillende verplichtingen 

664. Bij de tariefverplichting zijn vier alternatieven invullingen beschreven. In het model 

worden de effecten doorgerekend op basis van de geschatte hoogte van het gemiddelde 

wholesale tarief bij elk van de verschillende alternatieven voor verplichtingen. De 

inschatting van de gemiddelde wholesale tarieven wordt hieronder beschreven. 

A: wholesale tarief is kostengeoriënteerd 

665. Het op kostengeoriënteerde wholesale tarief schat de ACM in op basis van de 

gemiddelde kosten van PostNL. De hiervoor gebruikte kostengegevens zijn afkomstig uit 

de gegevens over 24-uurs partijenpost die PostNL heeft verstrekt bij de berekening van 

de tariefruimte voor de UPD voor het jaar 2017. De ACM heeft hiervoor de gemiddelde 

totale kosten (volumeafhankelijk plus volumeonafhankelijke kosten) berekend voor (niet-

UPD) 24-uurs partijenpost. Deze gemiddelde totale kosten zijn vervolgens geïndexeerd. 

B: wholesale tarief is de gemiddelde door PostNL gehanteerde retailprijs 

666. De ACM schat het gemiddelde wholesale tarief van deze optie in op basis van 

[vertrouwelijk:                                                                       
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      ]. Doordat dit een op retailtarieven gebaseerd bedrag is, wordt voor de inschatting 

van de ontwikkeling hiervan de ontwikkeling van de retailtarieven gevolgd zoals 

beschreven in randnummer 658. Het gemiddelde wholesaletarief in scenario B stijgt 

daarom met [vertrouwelijk:    ] procent per jaar.
216

 De reden dat de ACM uitgaat van 

[vertrouwelijk:  

 

 

                                                                    ]. 

C: wholesale tarief gelijk aan het gunstigste retailprijs 

667. De ACM gaat hierbij uit [vertrouwelijk:  

                                                       ] vermeerderd met de hierboven genoemde 

[vertrouwelijk:    ] procent per jaar. In dit scenario wordt dus wederom uitgegaan van 

[vertrouwelijk:  

                                                                                                                ]. Deze 

[vertrouwelijk:                                          ] zijn verminderd met [vertrouwelijk:   ] 

procent als schatting voor de maximale cumulatieve korting ten opzichte van 

[vertrouwelijk: de gemiddelde retailopbrengsten voor grootzakelijke afzenders].  

D: wholesale tarief gelijk aan retail tarief per sender 

668. Het gemiddelde wholesale tarief in een per sender model houdt in dat 

postvervoerbedrijven een tarief betalen op basis van het volume dat ze aanleveren bij 

PostNL per achterliggende klant. Dit werkt kostenverhogend voor postvervoerbedrijven 

ten opzichte van zakelijke afzenders omdat postvervoerbedrijven een deel van het 

volume via hun eigen netwerk bezorgen en dus per individuele afzender een kleiner 

volume bij PostNL als partij aanleveren waardoor ze voor minder korting in aanmerking 

komen. Daarnaast zijn de klanten van postvervoerbedrijven veel kleinzakelijke en in 

mindere mate middenzakelijke afzenders die lagere volumes aanbieden dan 

postvervoerbedrijven. De ACM benadert dit effect door uit te gaan van [vertrouwelijk:  

                                                                                                             ] vermeerderd met 

de hierboven genoemde [vertrouwelijk:    ] procent per jaar. Deze [vertrouwelijk:   

                                        ] zijn verminderd met [vertrouwelijk:  ] procent als schatting 

voor de operationele korting die PostNL aan postvervoerbedrijven verstrekt. 
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 Deze redenatie is ook van toepassing op scenario C en D. 
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Geen regulering 

669. Als inschatting van het gedrag van PostNL in een situatie waarin de wholesale tarieven 

niet gereguleerd zouden worden, acht de ACM het aannemelijk dat PostNL dan de 

lijstprijzen uit het openbare tarievenboekje aan postvervoerbedrijven in rekening zal 

brengen. Op basis van informatie van postvervoerbedrijven blijkt dat 

postvervoerbedrijven voornamelijk 24-uurs partijenpost gemengd aanleveren in de 

gewichtsstaffel van 0 tot 20 gram. Poststukken met zwaardere gewichten worden vooral 

aangeleverd in de gewichtsstaffel van 100 tot 200 gram. Als inschatting voor het 

gemiddelde wholesale tarief hanteert de ACM een verhouding van ruwweg 

[vertrouwelijk:        ] tussen deze gewichtsstaffels en past dit toe op de lijstprijzen van 

de kleinste partijen 24-uurs partijenpost gemengd voor het jaar 2017. Dit (gemiddelde) 

wholesale tarief wordt jaarlijks vermeerderd met de hierboven vermelde [vertrouwelijk:       

] procent. 

Inschattingen hoogte gemiddelde wholesale tarieven 

670. De ACM komt in Tabel 23 tot de volgende inschattingen voor het toegangsaanbod voor 

24-uurs partijenpost met verschillende gemiddelde wholesale tarieven op basis van de 

alternatieven voor invulling van de tariefverplichting. Hierbij merkt de ACM op dat het 

gebruik van een gemiddeld wholesale tarief een simplificatie van de werkelijkheid is. In 

de praktijk is er sprake van een toegangsaanbod voor 24-uurs partijenpost met een 

aantal toegangsvormen en verschillende wholesale tarieven. Door gebruik te maken van 

de gemiddelde hoogte van de wholesale tarieven onder de verschillende opties kunnen 

de effecten naar het oordeel van de ACM op een redelijk goede manier kwantitatief 

ingeschat worden. 

Optie 2017 

A: wholesale tarief is kostengeoriënteerd  € 0,58 

B: wholesale tarief is gemiddelde door PostNL gehanteerde retailprijs € 0,47 

C: wholesale tarief gelijk aan gunstigste retailprijs € 0,41 

D: wholesale tarief gelijk aan retail tarief ‘per sender’ € 0,91 

Z - zonder regulering € 0,96 

Tabel 23: inschatting van de gemiddelde wholesale tarieven voor de verschillende opties 

Robuustheidsanalyse 

671. De ACM heeft een robuustheidsanalyse uitgevoerd op de invoerwaarden in het model 

van Frontier ten behoeve van de kwantitatieve effectentoets. Het doel hiervan is om de 

robuustheid van de uitkomsten van het model te verifiëren. Wanneer er bij een 
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gevoeligheidsanalyse geen grote afwijkingen in de uitkomsten ontstaan, kan hiermee 

worden vastgesteld dat de resultaten van de effectentoets voldoende betrouwbaar zijn. 

672. Voor deze analyse heeft de ACM geanalyseerd hoe de uitkomsten van het door Frontier 

ontwikkelde model veranderen bij een variatie van de belangrijkste individuele variabelen. 

De ACM heeft onderzocht of het veranderen van een input variabele leidt tot een 

significant verschil in de uitkomsten. Dit is gedaan voor: de diversion ratios vanuit 24-uurs 

partijenpost voor PostNL, een verhoging van de variabele kosten voor 24-uurs 

partijenpost voor PostNL, een afwijkende volumegroei van 24-uurs, 48-uurs en 72+-uurs 

partijenpost, een andere ontwikkeling van de gemiddelde opbrengst voor 24-uurs 

partijenpost en voor 24-uurs, 48-uurs en 72+-uurs partijenpost, hogere upstream 

operationele kosten
217

, gewijzigde kostenverhoudingen tussen 48-uurs en 72+-uurs 

partijenpost ten opzichte van 24-uurs partijenpost en een elasticiteit van [vertrouwelijk:  

     ]. Voor andere invoerwaarden geldt dat zij gebaseerd zijn op actuele marktgegevens 

waardoor het niet realistisch is om te verwachten dat in deze waarden grote afwijkingen 

in kunnen optreden. 

673. De resultaten van de robuustheidsanalyse zijn weergegeven in Tabel 24. In de toelichting 

van de tabel gaat de ACM nader in op een aantal van de resultaten.  

                                                        
217

 In zijn zienswijze bijlage 2 p. 5 stelt PostNL dat hij in zijn CBA rekent met [vertrouwelijk:     ] EUR per stuk voor 

“upstream costs of access for other operators”: kosten die andere postvervoerbedrijven maken om post voor bezorging 

aan te bieden aan PostNL. 
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Geen (model zoals gehanteerd voor 

marktanalysebesluit) 
72,2 0,0% -54,8 0,0% 15,8 0,0% -8,4 7,4 

Diversion ratios PostNL 24 KZM:  

0; 0,05; 0,75; 0,05; 0,05; 0,1 
77,1 6,7% -55,5 -1,2% 17,1 8,2% -8,4 8,7 

Diversion ratios KZM en MZM PostNL 

24 aangepast:  

0; 0,05; 0,75; 0,05; 0,05; 0,1 

90,5 25,4% -57,3 -4,5% 19,6 23,9% -8,4 11,2 

Diversion ratios Sandd72 KZM, MZM 

aangepast:  

0,05; 0,15; 0,05; 0,75; 0; 0 

69,2 -4,2% -52,4 4,4% 15,6 -1,5% -8,4 7,2 

Marktelasticiteit [vertrouwelijk:       ] 72,2
218

 0,0% -14,2 74,1% 63,4 300% -8,4 55,0 

Volumeontwikkeling 24, 48, 72+:  

-10%, -7%, -7% 
68,0 -5,8% -51,3 6,4% 14,7 -7,0% -8,4 6,3 

Volumeontwikkeling 24, 48, 72+:  

-10%, -10%, -10% 
65,7 -9,0% -49,9 9,0% 14,4 -9,0% -8,4 6,0 

Volumeontwikkeling 24, 48, 72+:  

-5%, -7%, -7% 
75,2 4,1% -57,3 -4,5% 16,6 5,0% -8,4 8,2 

Volumeontwikkeling 24, 48, 72+:  

-5%, -5%, -5% 
76,8 6,4% -58,3 -6,4% 16,9 6,4% -8,4 8,5 

Marktaandeel Other 1 24: 80% 65,4 -9,5% -52,2 4,7% 13,9 -12,0% -8,4 5,5 

Marktaandeel Other 1 24: 50% 76,8 6,3% -56,7 -3,4% 17,1 7,9% -8,4 8,7 

Groei ARPU
219

 en wholesale tarief  

24, 48, 72+: 3%, 3%, 3% 
71,1 -1,6% -53,7 2,0% 15,9 0,2% -8,4 7,5 

Groei ARPU en wholesale tarief  

24, 48, 72+: 8%, 3%, 3% 
76,6 6,1% -58,4 -6,5% 16,0 1,2% -8,4 7,6 

Groei ARPU en wholesale tarief 24, 71,2 -1,3% -53,7 2,0% 15,9 0,3% -8,4 7,5 

                                                        
218

 Door afronding lijkt het alsof het consumentensurplus bij deze gewijzigde configuratie hetzelfde is als in de 

basisconfiguratie. Er zit echter een verschil tussen de beide exacte uitkomsten. 
219

 ARPU: Average Revenu Per Unit. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
2
0
7
/4

3
2
 

Aanpassing voor robuustheidsanalyse 
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48, 72+: 4,5%, 4,5%, 4,5% 

Groei ARPU en wholesale tarief 24, 

48, 72+: 8%, 8%, 8% 
71,9 -0,5% -54,0 1,4% 16,0 0,8% -8,4 7,6 

Groei ARPU en wholesale tarief 24, 

48, 72+: 4,5%, 2%, 2% 
73,4 1,6% -55,9 -2,0% 15,9 0,2% -8,4 7,5 

Operating costs (non-delivery) als % 

van end-to-end: 5% 
72,0 -0,3% -54,6 0,5% 15,8 -0,4% -8,4 7,4 

Operating costs (non-delivery) als % 

van end-to-end: 20% 
72,8 0,8% -55,4 -1,0% 16,0 0,9% -8,4 7,6 

Kosten 48u en 72+u als % van 24u: 

90% en 90% 
71,7 -0,7% -55,9 -2,0% 15,2 -3,8% -8,4 6,8 

Kosten 48u en 72+u als % van 24u: 

70% en 70% 
70,4 -2,5% -52,8 3,8% 15,9 0,0% -8,4 7,5 

Kosten 48u en 72+u als % van 24u: 

95% en 75% 
73,4 1,6% -56,2 -2,5% 15,8 -0,3% -8,4 7,4 

Kosten 48u en 72+u als % van 24u: 

70% en 60% 
70,4 -2,5% -52,2 4,9% 16,1 1,6% -8,4 7,7 

Kosten 48u en 72+u als % van 24u: 

60% en 50% 
70,6 -2,2% -51,3 6,4% 16,5 4,2% -8,4 8,1 

Extra kosten per 24u item voor 

postvervoerbedrijven: €0,01 
72,1 -0,1% -54,7 0,2% 15,8 0,0% -8,4 7,4 

Extra kosten per 24u item voor 

postvervoerbedrijven: €0,03 
72,0 -0,2% -54,5 0,6% 15,9 0,0% -8,4 7,5 

Extra kosten per 24u wholesale item 

voor PostNL: €0,01 
72,3 0,1% -54,9 -0,2% 15,8 -0,1% -8,4 7,4 

Extra kosten per 24u wholesale item 

voor PostNL: €0,03 
72,4 0,3% -55,1 -0,5% 15,8 -0,3% -8,4 7,4 

Variabele kosten Sandd: gelijk aan 

PostNL 
71,2 -1,4% -51,3 6,4% 16,2 2,5% -8,4 7,8 

Variabele kosten Sandd: 

[vertrouwelijk:      ] 
71,3 -1,2% -51,3 6,5% 16,3 2,7% -8,4 7,9 

Variabele kosten Sandd: 70,4 -2,5% -53,2 2,9% 15,7 -0,6% -8,4 7,3 
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[vertrouwelijk:      ] 

Bruto marge PostNL 24u: 48% 88,4 22,4% -61,2 -11,6% 9,5 -40,0% -8,4 1,1 

Tabel 24: Resultaten van de robuustheidsanalyse van het model van Frontier. 

Noot: Voor de toename of afname van het consumentensurplus, producentensurplus van PostNL, 

totale surplus, reguleringskosten en welvaartseffect zijn de waarden in mln. EUR voor de periode 

2018-2020 ten opzichte van de situatie zonder regulering vermeld. 

 

674. De eerste twee geteste variaties in diversion ratios weerspiegelen de situatie waarin een 

groter deel van de volumes aan 24-uurs partijenpost verschuiven van PostNL 24 naar 

Other 1 24 wanneer een zakelijke afnemer besluit over stappen. Dit geeft grosso modo 

weer in hoeverre zakelijke afzenders geneigd zijn om over te stappen op landelijke actief 

aanbieders van 24-uurs post, zoals Van Straaten Post, Intrapost en Skynet. Wanneer dit 

wordt aangepast voor de kleinzakelijke markt, levert dit een lichte toename van het 

consumentensurplus en lichte toename van het effect op PostNL. Het totale surplus 

neemt toe met 8,2%. Kortom, de uitkomsten zijn licht versterkt ten opzichte van de 

orginele ratio’s maar laten geen grote wijzigingen zien die een aanpassing van conclusies 

zou vereisen. 

675. Vervolgens past de ACM deze variatie toe op zowel de kleinzakelijke als de 

middenzakelijke markt. Hierdoor neemt het consumentensurplus met 25,4% toe. 

Daartegenover staat een afname van 4,5% van het producentensurplus van PostNL. Het 

extra positieve effect op consumenten als gevolg van deze wijziging is vele malen groter 

dan de extra impact op PostNL. Dit wordt gereflecteerd in een toename van het 

welvaartseffect na aftrek van reguleringskosten van 23,9%. 

676. Ten slotte wijst PostNL
220

 in zijn zienswijze er op dat het waarschijnlijk is dat er van 

Sandd/other 72+ meer overstap plaats vindt naar PostNL 72+ dan de 0,5 in de orginele 

diversion ratios. De ACM heeft deze suggestie getest door de 0,5 te verhogen naar 0,75. 

                                                        
220

 Zienswijze PostNL 2017, p. 70 randnummer 323 en bijlage 1, p. 22. 
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Dit leidt tot een minder sterke daling in het producentensurplus van PostNL (4,4%) en 

een minder sterke stijging in het consumentensurplus (-4,2%) ten opzichte van de 

orginele resultaten. Het effect van verplichtingen voor 24-uurs partijenpost wordt dus 

afgezwakt indien er op de 72+-uurs partijenpost meer overstap naar PostNL plaatsvindt. 

677. Uit de zienswijze van PostNL volgt een elasticiteit van [vertrouwelijk:      ]
221

. De ACM 

heeft voor de volledigheid hier wel een gevoeligheidsanalyse mee uitgevoerd. Dit leidt tot 

een resultaat waarbij het effect op PostNL sterk afneemt, namelijk van [vertrouwelijk: 

                          ].  Dit is begrijpelijk omdat de prijsdaling van post resulteert in een 

aanzienlijk hoger postvolume. Het totale surplus stijgt van [vertrouwelijk:                    ]. 

Deze stijging komt, gezien het geringe effect op het consumentensurplus, vrijwel geheel 

ten goede van de postvervoerbedrijven. Dit zijn significante wijzigingen ten opzichte van 

de oorspronkelijk gebruikte elasticiteit van -0,3, die op alle punten leiden tot een 

gunstigere uitkomst. De uitkomsten in dit marktanalysebesluit, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een elasticiteit van -0,3, is daarom een conservatieve benadering met een 

onderschatting van positieve effecten van regulering. 

678. De ACM heeft een robuustheidsanalyse uitgevoerd door voor PostNL 24-uurs 

partijenpost in plaats van de volumeafhankelijke kosten de berekende variabele kosten 

bij een bruto marge van 48 procent te gebruiken. Deze bruto marge voor het jaar 2017 

wordt ontleend uit het onderzoek van WIK uit 2013. Deze analyse toont dat de impact op 

PostNL -61,2 zou zijn en het consumentensurplus 88,4 met als gevolg dat de 

welvaartsbijdrage, na aftrek van reguleringskosten, 1,1 miljoen is. Een bruto marge van 

48 procent zorgt dus voor een significant verschil in de uitkomsten waarbij met name 

consumenten beter af zijn. Het effect op PostNL is hoger wanneer gerekend wordt met 

een bruto marge van 48 procent, maar niet zodanig dat de financiële stabiliteit in gevaar 

komt. De marge van PostNL op 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost zal (op basis van de 

omzet in 2016) afnemen van [vertrouwelijk:       ] procent naar [vertrouwelijk:     ] 

procent in 2018. Het lijkt daardoor onaannemelijk dat PostNL als gevolg van de 

verplichtingen niet meer aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen, ook indien 

de bruto marge 48 procent bedraagt. 

679. Uit de resultaten van de overige analyses volgen minder grote variaties in de uitkomsten 

van het model dan bij de hiervoor uitgelichte variaties. Deze leiden daarom niet tot 

andere conclusies. Onder de gekozen invulling van de verplichtingen blijven de effecten 

op totale welvaart en het consumentensurplus in vergelijking met de situatie zonder 
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 Zienswijze PostNL 2017, bijlage 2, p. 6. 
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regulering positief. De effecten van de gekozen invulling van de verplichtingen op de 

winstgevendheid van PostNL zijn bij de robuustheidanalyse niet zodanig hoger of lager 

dat hierdoor de conclusies heroverwogen dienen te worden. De gekozen invulling van de 

verplichtingen leidt derhalve op basis van de robuustheidsanalyse nog steeds tot een 

proportionele maatregel. Daarom concludeert de ACM dat de kwantitatieve 

effectenanalyse voldoende robuust is om betrouwbare inschattingen uit af te leiden met 

betrekking tot de effecten van de verplichtingen op de totale welvaart, 

consumentensurplus en producentensurplus. 
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Bijlage 3: Nota van bevindingen 

Hoofdstuk I Inleiding 

 

680. De ACM heeft op 9 juni 2016 het ontwerp- Marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke post 

(hierna: Ontwerpbesluit 2016) gepubliceerd. Overeenkomstig artikel 3:15 van de Awb zijn 

belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op dit Ontwerpbesluit 2016 

bij de ACM kenbaar te maken. In verband met een aantal wezenlijke aanpassingen in het 

Ontwerpbesluit 2016 heeft de ACM op 6 april 2017 een ontwerpbesluit (hierna: 

Ontwerpbesluit 2017) met nieuwe hoofdstukken getiteld “Potentiële 

mededingingsproblemen”,“Verplichtingen” en “Effectentoets” en twee bijlagen 

gepubliceerd. Belanghebbenden zijn wederom in de gelegenheid gesteld om te reageren 

op dit nieuwe ontwerpbesluit. Voorafgaand aan het Ontwerpbesluit 2016 heeft de ACM 

op 19 december 2014 een eerste ontwerpbesluit gepubliceerd (Ontwerpbesluit 2014). 

681. De ACM heeft schriftelijke zienswijzen ontvangen van: 

 De Vos diensten (hierna: De Vos); 

 Coöperatieve Zakelijke Post Nederland U.A. (hierna: Business Post); 

 DPD Netherlands (hierna: DPD); 

 EMCO-groep (hierna: EMCO); 

 FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) Publiek Belang, CNV (Christelijk 

Nationaal Vakverbond) Publieke Diensten en BVPP (Bond Van Personeel PTT-

Nederland) (hierna: FNV, CNV en BVPP of gezamenlijk: de vakbonden); 

 FRL-Post; 

 Ruys Handelsvereniging B.V. (hierna: FP-Ruys); 

 Frama Nederland B.V. (hierna: Frama); 

 Intimus; 

 PostNL N.V. (hierna: PostNL); 

 PostNL centrale ondernemingsraad; 

 RM Netherlands; 

 Sandd B.V. (hierna: Sandd); 

 SB Post B.V. (hierna: SBpost); 

 Skynet Worldwide Express en Falk Courier BV (hierna: Skynet en Falk); 

 Van Straaten Post B.V. en Intrapost B.V. (hierna: VSP en IP). 

 

682. In deze bijlage 3 behandelt de ACM de zienswijzen die zijn ingediend door 

belanghebbenden op de ontwerpbesluiten. 
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683. De ACM heeft ervoor gekozen om de ingediende zienswijzen op de verschillende 

ontwerpbesluiten in één bijlage te behandelen. Dit bevordert de leesbaarheid van het 

marktanalysebesluit. Bij de hoofdstukindeling van deze bijlage is aangesloten bij de 

indeling van het marktanalysebesluit. De zienswijzen zijn daarbij zoveel mogelijk 

geclusterd per onderwerp behandeld. De ACM gaat in hoofdstuk II eerst in op de 

ontvankelijkheid van partijen. In hoofdstuk III reageert de ACM op opmerkingen over het 

gevolgde proces. Vanaf hoofdstuk IV volgt de inhoudeljjke behandeling van de op de 

ontwerpbesluiten ingebrachte zienswijzen. Hoofdstuk VIII gaat ten slotte in op een aantal 

onderwerpen die in de voorgaande hoofdstukken nog niet aan bod zijn gekomen.  

684. Waar de ingebrachte zienswijzen aanleiding hebben gegeven om het 

marktanalysebesluit aan te passen, is dat in het navolgende steeds aangegeven.  
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Hoofdstuk II Ontvankelijkheid 

685. Voordat de ACM inhoudelijk ingaat op de zienswijzen op beide ontwerpbesluiten, zal de 

ACM eerst ingaan op de ontvankelijkheid van een aantal partijen. 

686. Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Awb kunnen belanghebbenden zienswijzen 

op een ontwerpbesluit naar voren brengen. De ACM dient derhalve te beoordelen of de 

partijen die mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren hebben gebracht ook 

daadwerkelijk belanghebbenden zijn in de zin van de Awb. 

687. Artikel 1:2, eerste lid, van de Awb bepaalt dat onder belanghebbende wordt verstaan: 

degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Daarbij is volgens vaste 

jurisprudentie van belang dat het gaat om een eigen, objectief bepaalbaar, actueel en 

persoonlijk belang dat rechtstreeks bij het besluit betrokken is. 

688. Ten aanzien van een aantal partijen, te weten FNV Publiek Belang, CNV en BVPP 

(gezamenlijke reactie), FP-Ruys, Frama, de Centrale Ondernemingsraad van PostNL en 

Intimus, stelt de ACM vast dat deze niet als belanghebbenden kunnen worden 

aangemerkt bij het te nemen marktanalysebesluit. In dit hoofdstuk zal de ACM nader 

toelichten waarom zij geen belanghebbenden zijn. De niet-ontvankelijke zienswijzen zal 

de ACM verder niet behandelen. 

689. Voor de goede orde merkt de ACM op dat de overige partijen die zienswijzen hebben 

ingediend als belanghebbenden moeten worden aangemerkt en tevens voldoen aan de 

andere eisen voor ontvankelijkheid. 

FNV Publiek Belang, CNV en BVPP 

690. FNV Publiek Belang, CNV en BVPP (hierna gezamenlijk: de vakbonden) hebben een 

gezamenlijke zienswijze op de Ontwerpbesluiten van 2016 en 2017 bij de ACM ingediend 

op respectievelijk 21 juli 2016 en 16 mei 2017. 

691. De vakbonden beschouwen zich als belanghebbend bij het ontwerpbesluit, gelet op het 

arbeidsintensieve karakter van de postsector, de grote aantallen werknemers en 

vakbondsleden die werkzaam zijn in de sector en de ontwikkeling van de 

arbeidvoorwaarden en de rechtspositie van de postbezorgers. 

692. In hun reactie op beide ontwerpbesluiten geven de vakbonden aan dat het tempo van de 

reorganisatiegolf die gaande is bij PostNL ten gevolge van het ontwerpbesluit sterk kan 

toenemen. Daarnaast wijzen de vakbonden op het mogelijk wegvallen van financiële 

middelen, waardoor de financiering van het sociaal plan in gevaar komt en de 
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neerwaartse druk op werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van werknemers zal 

toenemen. Voorts stellen de vakbonden dat het nakomen van de pensioenverplichtingen 

door PostNL mogelijk onder druk komt als gevolg van de verplichtingen uit het 

ontwerpbesluit. Tot slot verzoeken de vakbonden de ACM om de 80 procent-norm, die 

postvervoerbedrijven verplicht om 80 procent van hun werknemers een vaste 

dienstbetrekking te bieden, te handhaven om een level playing field tussen 

postvervoerbedrijven te creëren. 

693. De ACM oordeelt dat de vakbonden niet als belanghebbend kunnen worden aangemerkt. 

In de zienswijzen komen de vakbonden op voor de arbeidsvoorwaarden van 

werknemers, werkgelegenheid en de kwaliteit van de banen in de postsector. In artikel 

1:2, derde lid, van de Awb is opgenomen dat de algemene en collectieve belangen die 

rechtspersonen krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in 

het bijzonder behartigen, mede worden beschouwd als hun eigen, persoonlijke belangen. 

Gelet op dit artikel is het belang dat de vakbonden in dezen behartigen een eigen, 

persoonlijk belang.  

694. De ACM oordeelt echter dat de marktanalyse niet direct een rechtsgevolg voor (de leden 

van) de vakbonden beoogt, maar dat deze alleen rechtsgevolgen voor PostNL en voor 

partijen die toegang wensen af te nemen bij PostNL teweegbrengt. De rechtsgevolgen 

treden slechts in voor de hierboven genoemde rechtspersonen en niet voor de 

werknemers van deze rechtspersonen. De verplichtingen worden immers alleen aan 

PostNL opgelegd ten behoeve van de concurrerende postvervoerbedrijven. Er is dus 

onvoldoende causaliteit tussen de belangen die de vakbonden behartigen voor hun leden 

en de rechtsgevolgen die het marktanalysebesluit voor PostNL en zijn concurrenten 

teweegbrengt. De mogelijke negatieve effecten op de werknemers van PostNL die de 

vakbonden benoemen, zullen voortvloeien uit door PostNL gemaakte keuzes en niet 

rechtstreeks uit de verplichtingen die op basis van het ontwerpbesluit zijn opgelegd aan 

PostNL. De vakbonden worden dus niet direct in hun belang geraakt. 

695. Ook is de kritiek van de vakbonden gericht op mogelijk nadelige uitwerkingen op de 

positie van de werknemer in de toekomst als gevolg van het marktanalysebesluit. Ter 

illustratie wijst de ACM op de volgende passage van de vakbonden: “implementatie van 

het besluit zal mogelijk leiden tot een aantal ongewenste effecten op de werknemers in 

de postsector.” De aard van deze bezwaren zorgt ervoor dat het belang toekomstgericht 

en dus niet actueel genoeg is.  

696. De ACM stelt vast dat de vakbonden geen rechtstreeks en actueel belang hebben en 

daarom als niet-ontvankelijk moeten worden aangemerkt. 
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FP-Ruys 

697. FP-Ruys is een dochteronderneming van het Duitse FP. FP vervaardigt en verkoopt 

frankeer- en enveloppenvulmachines. FP-Ruys is de Nederlandse verkooporganisatie en 

een volle dochter van FP. 

698. In zijn zienswijze van 21 juli 2016 voert FP-Ruys aan dat het door de ACM ter consultatie 

voorgelegde ontwerpbesluit PostNL forceert om stapelaars toegang te geven tot het 24-

uursnetwerk van PostNL tegen door de ACM bepaalde prijzen. Dit heeft volgens FP-Ruys 

tot gevolg dat er geforceerde en lager dan economisch verantwoorde prijzen tot stand 

komen voor stapelaars. In aanvulling hierop wijst FP-Ruys op de zware prijsconcurrentie 

binnen het MKB-segment tegen de MKB-propositie van PostNL, die zich zal voordoen als 

de hiervoor genoemde lager dan economisch verantwoorde prijzen als voordeel worden 

doorgegeven aan de afzender. Tot slot voert FP-Ruys aan dat, in het geval de door FP-

Ruys genoemde stapelaars de lager dan economisch verantwoorde prijzen niet 

doorberekent en het voordeel in eigen zak steken, alleen de stapelaars een voordeel 

behalen uit het ontwerpbesluit. 

699. Uit de hierboven aangevoerde kritiek van FP-Ruys blijkt dat FP-Ruys voornamelijk 

bedenkingen heeft bij het prijsniveau van 24-uurspost en de gevolgen die dit heeft voor 

de concurrentieverhoudingen op het MKB-segment voor zogenaamde stapelaars en 

PostNL. De ACM oordeelt dat uit de vorengenoemde kritiek niet blijkt dat het eigen 

belang van FP-Ruys door het ontwerpbesluit wordt geraakt, aangezien de geuite kritiek 

over de concurrentieverhoudingen algemeen van aard is en de belangen van andere 

partijen, zoals PostNL, betreft. In aanvulling hierop heeft FP-Ruys ook geen individueel 

belang omdat niet blijkt dat de belangen van FP-Ruys zich onderscheiden van de 

belangen van anderen.  

700. Bovendien dient er een rechtstreeks belang te zijn tussen het ontwerpbesluit en de 

geraakte belangen van FP-Ruys om te kunnen worden aangemerkt als belanghebbende. 

Dit is niet het geval omdat de gevolgen van het besluit zich rechtstreeks manifesteren in 

de relatie tussen PostNL en toegangsverzoekende postvervoerbedrijven. Het besluit 

intervenieert niet direct in de marktpositie van leveranciers van frankeermachines. Het 

causaal verband tussen het belang van FP-Ruys en de directe gevolgen van het 

ontwerpbesluit ontbreekt derhalve.  

701. De ACM stelt vast dat FP-Ruys geen eigen, individueel en rechtstreeks belang heeft en 

daarom als niet-ontvankelijk moet worden aangemerkt.  
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Frama 

702. Frama is een leverancier van frankeermachines. Op 20 juli 2016 heeft Frama door 

middel van een schriftelijke zienswijze op het in juni 2016 gepubliceerde ontwerpbesluit 

gereageerd. In deze zienswijze voert Frama aan derde-belanghebbende te zijn bij het 

ontwerpbesluit. Hij stelt dat het hebben van een belang dat rechtstreeks bij het 

ontwerpbesluit is betrokken, volstaat om als belanghebbende te worden aangemerkt. 

Hierbij geeft Frama aan dat hij een objectief bepaalbaar belang heeft, inhoudende de 

marktpositie van Frama. Ook voert hij aan een persoonlijk belang te hebben bij het 

besluit, omdat het hierbij gaat om de individuele marktpositie van Frama. Voorts verklaart 

Frama dat er voldoende causaal verband aanwezig is tussen de gevolgen van het 

ontwerpbesluit en het geraakte belang, omdat de marktpositie van Frama direct geraakt 

wordt door het ontwerpbesluit. Verder stelt hij dat deze kwestie het eigen belang van 

Frama betreft en dat het belang actueel is. 

703. In zijn zienswijze geeft Frama aan dat de ACM in haar ontwerpbesluit onvoldoende 

rekening heeft gehouden met de digitale ontwikkelingen op de postmarkt. Frama meent 

dat de ACM de interdependentie tussen klassieke en de digitale afwikkeling van 24-

uurspost niet voldoende onderkent, maar geeft wel aan dat hij de keuze van de ACM om 

het digitaal verzenden van post buiten de relevante markt te plaatsen, onderschrijft. In het 

verlengde hiervan stelt Frama dat de ACM is voorbijgegaan aan informatietechnologische 

ontwikkelingen en haar ontwerpbesluit zodoende heeft gebaseerd op verouderde feiten 

en inzichten. 

704. In zijn zienswijze voert Frama ook aan dat de door regionale postvervoerbedrijven van 

PostNL verkregen kortingen op partijenpost discriminerend zijn voor bedrijven als Frama, 

die niet aan partijenpost doen. De kortingen stellen de regionale postvervoerbedrijven in 

staat om klanten te werven en om te concurreren tegen de frankeermachinegerelateerde 

tarieven. Frama ondervindt grote schade en een competitief nadeel als gevolg van de 

vorengenoemde kortingen. In aanvulling hierop geeft Frama nog aan dat zij instemt met 

de door de ACM ingestelde verplichting dat PostNL nieuwe kortingsregelingen aan de 

ACM moet voorleggen. Frama meent echter dat deze verplichting niet ver genoeg gaat. 

705. Om als belanghebbende bij het ontwerpbesluit te kunnen worden aangemerkt dient onder 

meer een rechtstreeks verband te bestaan tussen het ontwerpbesluit en het belang van 

Frama. Frama meent dat zijn marktpositie direct geraakt wordt door het ontwerpbesluit. 

De ACM stelt echter vast dat geen rechtstreeks verband bestaat tussen de gevolgen van 

het ontwerpbesluit en het door Frama aangekaarte belang van zijn marktpositie. 
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706. Het ontwerpbesluit leidt er toe dat PostNL verplichtingen opgelegd krijgt. De gevolgen 

van het ontwerpbesluit manifesteren zich rechtstreeks in de relatie tussen PostNL en 

toegangsverzoekende postvervoerbedrijven. Het ontwerpbesluit raakt niet direct de 

marktpositie van leveranciers van frankeermachines. Niet valt in te zien dat het 

ontwerpbesluit als direct gevolg heeft dat Frama klanten verliest, waardoor Frama in zijn 

marktpositie wordt geraakt. Van een rechtstreeks causaal verband tussen het 

ontwerpbesluit en het belang van Frama in zijn hoedanigheid als leverancier van 

frankeermachines is dan ook geen sprake. 

707. De ACM stelt vast dat het belang van Frama niet direct wordt geraakt door het 

ontwerpbesluit en komt tot het oordeel dat Frama geen rechtstreeks belang heeft bij het 

ontwerpbesluit. Derhalve acht de ACM Frama geen belanghebbende in de zin van de 

Awb bij het ontwerpbesluit. Frama dient derhalve als niet-ontvankelijk te worden 

aangemerkt. 

Centrale Ondernemingsraad PostNL 

708. De Centrale Ondernemingsraad van PostNL heeft op de Ontwerpbesluiten 2016 en 

april 2017 een zienswijze ingediend op respectievelijk 21 juli 2016 en 15 mei 2017. De 

Centrale Ondernemingsraad komt op voor de belangen van de medewerkers die 

werkzaam zijn bij PostNL. 

709. In zijn zienswijzen op beide ontwerpbesluiten stelt de Centrale Ondernemingsraad dat 

het ontwerpbesluit niet proportioneel is en zijn doel voorbij schiet. Volgens de Centrale 

Ondernemingsraad zal er door het ontwerpbesluit een lagere toegangsprijs tot stand 

komen, wat ertoe leidt dat het voor postvervoerbedrijven voordeliger is om post door 

PostNL te laten bezorgen in plaats van te investeren in hun eigen netwerk. Dit gaat ten 

koste van de werkgelegenheid in de sector en bij PostNL. PostNL zal immers tegen 

lagere kosten dezelfde volumes als nu moeten verwerken. Daarnaast vindt de Centrale 

Ondernemingsraad de verplichtingen uit het ontwerpbesluit niet proportioneel gezien het 

beperkte voordeel voor de zakelijke klanten ten opzichte van de grote financiële impact 

die de maatregelen hebben op de winstgevendheid van PostNL.  

710. Ook ziet de Centrale Ondernemingsraad een aantal mogelijke gevolgen met grote 

sociaal-maatschappelijke impact die kunnen optreden na de implementatie van het 

ontwerpbesluit. In dit kader wijst de Centrale Ondernemingsraad ten eerste op de 

mogelijke versnelling van het reorganisatieproces binnen PostNL. Ook kan het aantal 

ontslagen sterker toenemen dan voorzien als gevolg van versneld doorgevoerde 

reorganisaties. Voorts kan de financiering van het sociaal plan in gevaar komen door de 
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implementatie van het ontwerpbesluit en zal door het ontwerpbesluit de druk op de 

werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van PostNL toenemen. Verder stelt de Centrale 

Ondernemingsraad dat PostNL zijn pensioenverplichtingen mogelijk niet kan nakomen 

als PostNL in financiële problemen komt als gevolg van de implementatie van het 

ontwerpbesluit. Tot slot maakt de Centrale Ondernemingsraad zich zorgen over het 

beschikbaar blijven van de noodzakelijke middelen om te blijven investeren in de 

netwerken en de innovatie van de dienstverlening omdat de verplichtingen uit het 

ontwerpbesluit de winstgevendheid van PostNL onder druk zetten. 

711. De Centrale Ondernemingsraad vraagt de ACM om de maatschappelijke effecten van 

haar maatregelen kwantitatief en kwalitatief in kaart te brengen, te toetsen en af te wegen 

tegen de veronderstelde andere effecten van de maatregelen genoemd in het 

ontwerpbesluit. De Centrale Ondernemingsraad geeft tot slot nog mee dat zij er niet van 

overtuigd is dat het opleggen van verplichtingen op de postmarkt überhaupt noodzakelijk 

is. Volgens de Centrale Ondernemingsraad is er nergens ter wereld meer concurrentie op 

de postmarkt dan in Nederland en leidt te veel concurrentie op een krimpmarkt tot 

onevenredig nadelige gevolgen voor de medewerkers van PostNL.  

712. De ACM merkt op dat de Centrale Ondernemingsraad van PostNL de belangen behartigt 

van de werknemers van PostNL. Het marktanalysebesluit beoogt echter niet direct een 

rechtsgevolg voor de werknemers van PostNL omdat het alleen rechtsgevolgen voor 

PostNL en zijn directe concurrenten teweegbrengt – dus alleen voor de rechtspersonen 

en niet voor de werknemers. De verplichtingen, die zien op kansen en netwerktoegang 

voor toegangsverzoekende postvervoerbedrijven, worden immers alleen aan PostNL 

opgelegd ten behoeve van de deze postvervoerbedrijven. Er is dus onvoldoende 

causaliteit tussen de belangen die de Centrale Ondernemingsraad behartigt voor de 

werknemers van PostNL en de rechtsgevolgen die de marktanalyse voor PostNL en zijn 

concurrenten teweegbrengt. Het opleggen van de voorgenomen verplichtingen aan 

PostNL leidt namelijk niet tot directe gevolgen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, 

arbeidsomstandigheden en de rechtspositie van werknemers bij PostNL. De mogelijke 

negatieve effecten op de werknemers van PostNL die de Centrale Ondernemingsraad 

benoemt, zullen voortvloeien uit door PostNL gemaakte keuzes en niet rechtstreeks uit 

de verplichtingen die op basis van het ontwerpbesluit zijn opgelegd aan PostNL. De 

Centrale Ondernemingsraad wordt dus niet direct in zijn belang geraakt. 

713. De ACM concludeert dat het belang van de Centrale Ondernemingsraad van PostNL 

onvoldoende rechtstreeks is en daarom moet de Centrale Ondernemingsraad als niet-

ontvankelijk worden aangemerkt.  
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Intimus 

714. Intimus is een distributeur van frankeermachines van Pitney Bowes en van Neopost in 

Nederland. Intimus heeft op 20 juli 2016 per email gereageerd op het Ontwerpbesluit 

2016.  

715. In deze email stelt Intimus dat het ontwerpbesluit een negatieve impact zal hebben op de 

frankeermachinemarkt en op Intimus zelf. Volgens Intimus zullen de tariefverplichtingen 

uit het ontwerpbesluit ertoe leiden dat de tarieven die postvervoerbedrijven kunnen 

bieden aan de klein- en middenzakelijke markt lager zijn dan de tarieven voor 

frankeermachinepost op deze markt. De frankeermachinepost zal hiermee langzaam 

verdwijnen volgens Intimus. Intimus vraagt zich af waarom de ACM distributeurs van 

frankeermachines probeert te benadelen. 

716. Om als belanghebbende bij het ontwerpbesluit te kunnen worden aangemerkt dient onder 

meer een rechtstreeks verband te bestaan tussen het ontwerpbesluit en het belang van 

Intimus. Intimus meent dat zijn marktpositie direct geraakt wordt door het ontwerpbesluit. 

De ACM stelt echter vast dat geen rechtstreeks verband bestaat tussen de gevolgen van 

het ontwerpbesluit en het door Intimus aangekaarte belang van zijn marktpositie. 

717. Het ontwerpbesluit leidt er toe dat PostNL verplichtingen krijgt opgelegd. De gevolgen 

van het besluit manifesteren zich rechtstreeks in de relatie tussen PostNL en 

toegangsverzoekende postvervoerbedrijven. Het ontwerpbesluit raakt niet direct de 

marktpositie van leveranciers van frankeermachines. Niet valt in te zien op welke manier 

het ontwerpbesluit als direct gevolg heeft dat Intimus klanten verliest, waardoor Intimus in 

zijn marktpositie wordt geraakt. Van een rechtstreeks causaal verband tussen het 

ontwerpbesluit en het belang van Intimus in zijn hoedanigheid als leverancier van 

frankeermachines is dan ook geen sprake. 

718. De ACM stelt vast dat het belang van Intimus niet direct wordt geraakt door het besluit en 

komt tot het oordeel dat Intimus geen rechtstreeks belang heeft bij het ontwerpbesluit. 

Intimus dient derhalve als niet-ontvankelijk te worden aangemerkt.  
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Hoofdstuk III Het gevolgde proces 

 

719. In dit hoofdstuk adresseert de ACM de kritiek die PostNL in zijn zienswijzen naar voren 

heeft gebracht ten aanzien van het processuele verloop van het marktanalysebesluit. 

Tijdsverloop 

720. PostNL schetst het verloop van de procedure in zijn zienswijze van juli 2016. Ondanks 

dat deze paragraaf puur feitelijke informatie bevat over het procesverloop van het 

ontwerpbesluit, zonder dat PostNL daar een conclusie aan verbindt, veronderstelt de 

ACM dat PostNL daarmee beoogt aan te geven dat de besluitvorming te lang op zich laat 

wachten.
222

 

721. De ACM ziet in dat de besluitvorming enige tijd op zich laat wachten. Vanuit de gedachte 

van een zorgvuldige voorbereidingsprocedure is dit ook niet meer dan logisch. Een 

marktanalysebesluit heeft potentieel verstrekkende gevolgen voor PostNL en zijn 

concurrenten. De mogelijke effecten van maatregelen van de ACM op alle 

belanghebbenden en de beoordeling hiervan vereist een weloverwogen proces. Het is 

niet ondenkbaar – en dat is gebleken – dat gedurende het proces wijzigingen in een 

besluit worden aangebracht door veranderde feiten en omstandigheden of nieuwe 

inzichten. Zo heeft de ACM wijzigingen aangebracht in de op te leggen verplichtingen 

naar aanleiding van de inbreng van belanghebbenden in de consultatieperioden. 

Daarnaast heeft de Minister van Economische Zaken in december 2016 een beleidsregel 

gepubliceerd die de ACM ertoe noopte om haar voorgenomen besluit van juni 2016 te 

heroverwegen. Dergelijke wijzigingen zorgen er weliswaar voor dat de besluitvorming 

langer op zich laat wachten, maar leiden er wel toe dat die besluitvorming op zorgvudlige 

wijze en in overeenstemming met het geldende recht plaatsvindt. 

De ACM heeft niet gereageerd op de zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit van juni 

2016 

722. PostNL betoogt in zijn laatste zienswijze meermaals dat de ACM niet heeft gereageerd 

op de zienswijze van PostNL ten aanzien van het ontwerpbesluit van juni 2016.
223

 

723. De ACM adresseert deze zienswijze van juni 2016 in deze Nota van Bevindingen. 
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 Zienswijze PostNL 2016, paragraaf 5.2 
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 Zienswijze PostNL 2017, inleiding 
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Werking en juistheid van rekenkundig model effectentoets niet goed vast te stellen 

724. PostNL is van mening dat het voor hem en zijn economisch adviseurs niet mogelijk is 

geweest om een goed beeld te krijgen van de effectentoets van de ACM en het 

achterliggende model van Frontier omdat PostNL slechts inzage had in een dummy 

model ten kantore van de ACM. Ook was er volgens PostNL geen methodologische, 

functionele en technische beschrijving van het model of uitleg over de interpretatie van de 

modelresultaten beschikbaar. Bovendien ontbrak een beschrijving van de inputs en 

aannames die in de berekening worden gedaan, bevatte het dummy model niet de echte 

waarden waarmee is gerekend en werd er geen inzicht gegeven in de 

gevoeligheidsanalyses. Tot slot ontbrak de mogelijkheid om vragen over het model te 

stellen.
224

 RBB stelt dat PostNL de in het marktanalysebesluit opgenomen resultaten had 

moeten kunnen reproduceren.
225

 

725. De ACM is van oordeel dat zij het model op een zo transparant mogelijke wijze ter inzage 

heeft voorgelegd aan postvervoerbedrijven. De ACM wijst erop dat PostNL wel degelijk 

de mogelijkheid heeft gehad om inzicht te krijgen in het model. Postvervoerbedrijven 

hebben praktisch de mogelijkheid gekregen om gedurende een periode van vijf weken 

(de eerste week van de consultatieperiode uitgezonderd) op alle werkdagen afspraken in 

te plannen om het dummy model ten kantore van de ACM in te zien. Het aantal 

momenten voor inzage was niet beperkt tot een maximum. PostNL heeft meerdere malen 

van dit aanbod gebruik gemaakt en medewerkers van PostNL en zijn adviseurs hebben 

in totaal 1,5 dag met meerdere personen tegelijk inzage gehad. Tijdens het inzageproces 

heeft PostNL op eigen verzoek de mogelijkheid gehad om op twee laptops tegelijkertijd 

het model in te zien. Daarbij heeft hij zowel op papier aantekeningen kunnen maken als 

de resultaten van het model en gevoeligheidsanalyses in een Excel-bestand kunnen 

kopiëren, die door de ACM daarna per e-mail zijn gestuurd, waardoor hij in staat is 

gesteld analyses uit te voeren en de resultaten hiervan ook op een ander moment en 

buiten het kantoor van de ACM te analyseren. 

726. Ook benadrukt de ACM dat de beperkingen die zij heeft opgelegd ten aanzien van de 

inzage in het model volledig te rechtvaardigen zijn. De ACM heeft sommige waarden uit 

het originele model van Frontier vervangen door dummy waarden om bedrijfs- en 

concurrentiegevoelige informatie van andere postvervoerbedrijven af te schermen. 

Inzage in deze input zou resulteren in een schadelijke verstoring van de concurrentie. Op 
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verzoek van PostNL heeft de ACM deze dummy waarden in het dummy model 

gemarkeerd opdat meteen duidelijk is welke cijfers dummy waarden betreffen en welke 

niet. 

727. Uit de aangedragen informatie van Copenhagen Economics, de economische adviseur 

van PostNL, kan worden opgemaakt dat het dummy model geschikt was om de werking 

van het model te doorgronden.
226

 Het feit dat PostNL aanvoert dat het model een 

rekenfout zou bevatten, geeft bovendien aan dat PostNL het model in voldoende mate 

heeft kunnen doorgronden. Het reproduceren van de in het marktanalysebesluit 

opgenomen welvaartseffecten met behulp van het dummy model was niet nodig. PostNL 

heeft namelijk de mogelijkheid gehad om een gemachtigde accountant te laten 

controleren of het model met behulp van de werkelijke, voor PostNL afgeschermde, input 

waarden leidt tot de gepresenteerde (welvaarts)uitkomsten in de geconsulterde 

effectentoets. PostNL heeft geen gebruik gemaakt van deze optie en geeft daarmee 

impliciet aan dat hij op hoofdlijnen vertrouwt op de juistheid van het gebruik van de ACM 

van het model. 

728. Voorts is de ACM van mening dat het niet onredelijk is dat PostNL slechts ten kantore 

van de ACM inzage heeft gehad in het model, en geen eigen materiaal mee mocht 

nemen naar deze sessies. Indien PostNL het model had kunnen meenemen, was het 

voor hem mogelijk geweest om door middel van reverse engineering de vertrouwelijke 

waarden uit het model te achterhalen. PostNL heeft immers de beschikking over de 

uitkomsten van het model en over zijn eigen cijfers. Daarnaast is er voldoende informatie 

openbaar beschikbaar om de cijfers van andere postvervoerbedrijven te kunnen 

achterhalen. Hierbij kan worden gedacht aan jaarverslagen, de Postmonitor van de ACM 

en de opgenomen bandbreedtes ter afdekking van vertrouwelijke informatie in bepaalde 

besluiten van de ACM. Ook het meenemen van dergelijke informatie naar de data room 

sessies had het risico op reverse engineering verhoogd. Voor zover PostNL zich door 

deze noodzakelijke beperkingen in enige mate belemmerd voelde in het uitvoeren van 

zijn analyses, had hij dit kunnen compenseren door eenvoudigweg meer sessies te 

boeken. 

729. Ten slotte merkt de ACM op dat zij PostNL de mogelijkheid heeft gegeven om technische 

vragen over het model te stellen aan de ACM met de mogelijkheid tot een mondelinge 

telefonische beantwoording door Frontier. PostNL heeft vervolgens schriftelijk vragen 
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gesteld over voornamelijk de methodiek van het model en de motivering van bepaalde 

aannames. De gestelde vragen waren voor het overgrote deel geen vragen over de 

technische werking van het model. De ACM heeft vervolgens de technische vragen door 

Frontier schriftelijk laten beantwoorden en de vragen over de methodiek en motivering 

die ten grondslag liggen aan het model niet beantwoord. 

730. Volgens RBB bleek uit de beantwoording door Frontier van de vragen dat er wel degelijk 

een (iets) uitgebreidere beschrijving van het model mogelijk was die gedeeld kon worden 

met PostNL, wat volgens RBB in tegenstelling is tot de bewering van de ACM dat er geen 

beschrijving bestond of gedeeld mocht worden.
227

 

731. Zoals toegelicht in randnummer 729 heeft de ACM PostNL de mogelijkheid gegeven 

vragen te stellen aan Frontier over de technische werking van het model. De door PostNL 

ontvangen uitleg is gegeven op basis van deze vragen. Door het stellen van gerichte 

vragen was het ook beter mogelijk om de technische werking van het model uit te leggen. 

Een technische beschrijving van het model was niet beschikbaar. 

732. RBB stelt dat PostNL na ontvangst van de extra informatie eventuele nieuwe inzichten 

niet meer kon toetsen aan het dummy model in verband met het verstrijken van de 

gestelde reactietermijn. Volgens RBB is PostNL daardoor geschaad in zijn mogelijkheden 

om goed te kunnen reageren.
228

 

733. De ACM merkt op dat de reactietermijn nog liep toen de extra informatie was ontvangen, 

en dat het nog steeds mogelijk was het dummy model in te zien. PostNL heeft van deze 

mogelijkheid echter geen gebruik meer gemaakt. 

734. RBB stelt dat de werkwijze van de ACM met betrekking tot de inzage van het model sterk 

afwijkt van andere zaken waarbij inzicht wordt gegeven in gebruikte modellen. RBB wijst 

op DG Concurrentie van de Europese Commissie die data room procedures gebruikt om 

externe adviseurs van betrokken partijen toegang te geven tot relevante vertrouwelijke 

informatie. Daarnaast noemt RBB het ontwerpbesluit marktanalyse voor vaste en mobiele 

gespreksafgifte, waarbij voor de consultatie het model en de berekening van de 

welvaartseffecten zijn gepubliceerd. RBB begrijpt niet waarom de ACM anders heeft 

gehandeld in het geval van het voorliggende besluit. 
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735. De ACM wijst erop dat de zaken die RBB aanhaalt niet 1-op-1 vergelijkbaar zijn met het 

voorliggende marktanalysebesluit en de hiervoor geldende onderbouwing in het model. 

Daarnaast zijn de spelregels van de ACM voor de inzage van het model weliswaar 

geïnspireerd op die van DG Concurrentie, maar ziet de ACM niet in waarom zij niet zou 

mogen afwijken van deze regels, mede gelet op de zeer concurrentiegevoelige 

informatie. PostNL en zijn adviseurs RBB en Copenhagen Economics hebben daarbij in 

de data room toegang tot het model met dummy data gekregen tegen vooraf bekend 

gemaakte spelregels. In het geval van het ontwerpbesluit marktanalyse voor vaste en 

mobiele gespreksafgifte kon het model met de werkelijk gebruikte gegevens beschikbaar 

gesteld worden omdat het model een hypothetisch model is en geen feitelijke informatie 

over aanbieders bevatte. De vertrouwelijke gegevens van marktpartijen waren gebruikt 

om hypothetisch efficiënte spelers te modelleren, waarbij bijvoorbeeld de marktaandelen 

in het model sterk verschilden van die in de werkelijkheid. Daardoor was het voor partijen 

niet mogelijk om reverse engineering toe te passen om gegevens van concurrenten te 

achterhalen. In het model dat voor het voorliggende marktanalysebesluit is gebruikt, zijn 

wél werkelijke marktspelers gemodelleerd waardoor het beschikbaar stellen van het 

model een onacceptabel risico op reverse engineering met zich mee had gebracht. In het 

model van Frontier achtte de ACM het risico te groot om PostNL en zijn adviseurs meer 

vergaande inzage in het originele model te geven. 

736. De ACM concludeert dat PostNL voldoende inzage in het model heeft kunnen krijgen om 

de werking en de juistheid van het model te kunnen doorgronden en vast te stellen. De 

uitvoerigheid van de kritiek en de specifieke punten over het model van Frontier getuigen 

hier ook van. 

  



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
2
2
5
/4

3
2
 

Hoofdstuk IV Marktafbakening 

738. Op de marktafbakening in het Ontwerpbesluit 2016 heeft PostNL als enige – op enkele 

punten van andere belanghebenden na – uitvoerig punten naar voren gebracht in zijn 

zienswijzen. De zienswijze van juli 2016 bouwt voort op de zienswijze van januari 2015 

van PostNL.
229

 De ACM wijst erop dat een aantal punten van kritiek van PostNL in de 

zienswijze van 2016 over de marktafbakening meerdere malen terugkomt. Deze 

kritiekpunten raken aan een aantal afwegingen die van groot belang zijn voor de invulling 

van de marktafbakening. Ten eerste betreft dit de keuze van de ACM om de relevante 

markt door middel van een meer kwalitatieve in plaats van een puur kwantitatieve 

analyse af te bakenen. Ten tweede betreft dit de keuze van de ACM om digitale 

verzending buiten de relevante markt te laten. Voordat de ACM specifiek ingaat op de 

zienswijzen die marktpartijen, in het bijzonder PostNL, aanvoeren met betrekking tot de 

marktafbakening, gaat de ACM eerst in op haar keuzes om de relevante markt door 

middel van een meer kwalitatieve analyse af te bakenen en om digitale verzending niet te 

beschouwen als onderdeel van de relevante markt. 

Algemeen: meer kwalitatieve analyse geschikter dan puur kwantitatieve analyse 

739. De afbakening van de relevante markt dient robuust en eenduidig te zijn. Doordat de 

input voor een kwantitatieve analyse door middel van een SSNIP-test van de postmarkt 

onduidelijk is, stelt de ACM vast dat een meer kwalitatieve analyse in onderhavig geval 

de voorkeur geniet. Zo is gebleken dat er discussie bestaat over de hoogte van de bruto 

marge – welke essentieel is voor de berekening van de critical loss als onderdeel van 

een SSNIP-test – en dat PostNL niet de juiste informatie over zijn bruto marge kan 

verstrekken om een robuuste en eenduidige kwantitatieve analyse mogelijk te maken. 

Daarnaast is er discussie over de bruikbaarheid van de (competitieve) prijzen voor 

postvervoer voor de verschillende servicekaders. Bovendien twijfelt de ACM aan de 

bruikbaarheid van de data over de prijsgevoeligheid. Ten slotte is er methodologische 

discussie over de precieze toepassing van de SSNIP-test (single product of uniform). 

Omwille van het bovenstaande is de ACM van mening dat er onvoldoende basis is voor 

het uitvoeren van een SSNIP-test met robuuste en eenduidige uitkomsten. Verder wijst 

de ACM erop dat zij in het eerste ontwerpbesluit wel een volledig kwantitatieve analyse 

heeft toegepast om de markt af te bakenen. PostNL heeft destijds, in zijn reactie op het 
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eerste ontwerpbesluit, aan de ACM kritiek kenbaar gemaakt op praktisch alle elementen 

van deze kwantitatieve analyse. De onduidelijkheid over de cijfers en de methoden 

bevestigd naar het oordeel van de ACM dat het uitvoeren van een kwantitatieve analyse 

van de marktafbakening zijn beperkingen heeft. 

740. Gelet op de hiervoor genoemde onbetrouwbaarheid van een kwantitatieve analyse en de 

kritiek die PostNL heeft gehad op de ACM toen zij een kwantitatieve analyse had 

uitgevoerd, acht de ACM een meer kwalitatieve afbakening van de markt meer gepast. 

De ACM heeft bij deze kwalitatieve benadering gebruik gemaakt van (kwantitatieve) 

informatie uit de Postmonitor van de ACM, informatie uit het onderzoek van SEO en 

eerdere onderzoeken, en gekeken naar de relevante aspecten zoals het gebruik en de 

toepassing, productkarakteristieken, overstap en overstapdrempels, prijzen en geldende 

concurrentieomstandigheden. 

Algemeen: digitale verzending behoort niet tot de relevante markt 

741. De ACM is van mening dat de digitale verzending niet tot de relevante markt behoort. In 

dit kader benadrukt de ACM dat zij haar marktafbakening is gestart vanuit de diensten 

waarop zich potentiële mededingingsproblemen voordoen. Uit de inventarisatie van de 

ACM is gebleken dat zich (potentiële) toegangs- en prijsgerelateerde 

mededingingsproblemen voordoen met betrekking tot het vervoer van 24-uurs 

partijenpost en daarom vormt 24-uurs partijenpost het startpunt. Om te bepalen hoe ruim 

de relevante markt moet worden afgebakend, heeft de ACM beoordeeld in hoeverre er 

substituten bestaan voor het vervoer van 24-uurs partijenpost als gevolg van een 

significante en duurzame prijsverhoging van deze diensten vanaf een competitief 

prijsniveau. Op basis van deze beoordeling is geconcludeerd dat 48-uurs en 72+-uurs 

partijenpost de meest nabije producten van 24-uurs partijenpost zijn en substituten zijn. 

Deze conclusie is echter niet onomstreden omdat er ook aanwijzingen zijn dat deze 48-

uurs en 72+-uurs partijenpost geen substituten zijn van 24-uurs partijenpost en de 

relevante productmarkt alleen 24-uurs partijenpost zou moeten zijn. Veiligheidshalve 

rekent de ACM deze minder tijdskritische diensten wel tot de markt startend vanuit 24-

uurs partijenpost. Dit is ook een conservatieve benadering in de zin dat de relevante 

markt eerder te ruim dan te eng wordt afgebakend wat consequenties heeft voor de 

beoordeling van AMM op de afgebakende markt. Op een eng afgebakende productmarkt 

voor alleen 24-uurs partijenpost is de bepaling van PostNL als onderneming met AMM 

meer evident dan op een ruimer afgebakende markt voor 24-uurs, 48-uurs en 72+-uurs 

partijenpost. 
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742. De ACM meent dat de migratie naar digitale verzending in grotere mate wordt beïnvloed 

door de mega trend van digitalisering die losstaan van prijsveranderingen. Deze mega 

trend bestaat bijvoorbeeld uit het ontstaan van de smartphone en de aanhoudende 

verbeteringen van de snelheid en bereikbaarheid van het internet. Dergelijke 

ontwikkelingen spelen een veel grotere rol bij de migratie door digitalisering dan 

prijsstijgingen van 24-uurs partijenpost. Daarnaast wijst de ACM erop dat veel niet-prijs 

gerelateerde verschillen bestaan tussen 24-uurs partijenpost en digitale verzending.
230

 

Deze verschillen tonen aan dat digitale verzending een wezenlijk andere dienst is. De 

verschillen zorgen ervoor dat een prijsstijging van 24-uurs partijenpost vrijwel geen 

invloed heeft op de migratie naar digitale verzending. 

743. Op basis van het voorgaande komt de ACM tot de conclusie dat de digitalisering een 

autonome ontwikkeling is, digitaal verzenden om meerdere redenen geen nabij alternatief 

voor 24-uurs partijenpost is en derhalve niet tot de relevante productmarkt behoort. 

Startpunt van de afbakening 

744. Volgens PostNL kan een zorgvuldige marktafbakening alleen met een kwantitatieve en 

economische onderbouwing.
231

 In de postsector is de benodigde data voor kwantitatief 

onderzoek beschikbaar. De ACM heeft een kwantitatieve analyse achterwege gelaten, 

beschikbare informatie genegeerd en marktafbakening uitsluitend kwalitatief ingevuld. 

745. De ACM volgt PostNL niet in zijn stelling dat een marktafbakening alleen zorgvuldig kan 

worden uitgevoerd met een kwantitatieve en economische onderbouwing. Een 

kwantitatieve analyse is slechts mogelijk indien de ACM de beschikking heeft over 

robuuste en eenduidige gegevens en methoden. De ACM acht de betrouwbaarheid van 

de beschikbare gegevens onvoldoende voor een robuuste en eenduidige analyse. Gelet 

hierop heeft de ACM ervoor gekozen de relevante markt door middel van een meer 

kwalitatieve analyse af te bakenen. Anders dan PostNL stelt heeft de ACM bij deze 

analyse al de haar ter beschikking staande informatie betrokken. Voor zover PostNL van 

mening is dat er specifieke informatie is die de ACM niet bij haar analyse heeft betrokken, 

heeft PostNL nagelaten aan te geven welke informatie dat dan zou zijn. 

746. PostNL meent dat de ACM onterecht alleen een kwalitatieve analyse heeft uitgevoerd 

omdat een kwantitatieve analyse volgens PostNL wel degelijk haalbaar is. PostNL wijst 
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op vier punten op basis waarvan de ACM de eerdere kwantitatieve analyse in haar 

ontwerpbesluit heeft verlaten: 

a. Verkrijgen van betrouwbare data over prijzen op competitief niveau is 

problematisch; 

b. Verkrijgen van betrouwbare data over de prijsgevoeligheid is problematisch; 

c. Verkrijgen van betrouwbare schattingen over bruto marge is problematisch; 

d. Onduidelijkheid in de markt over de precieze wijze van toepassing van de 

critical loss analyse. 

PostNL beargumenteert vervolgens per punt waarom de ACM onterecht tot de conclusie 

is gekomen dat een kwantitatieve analyse niet mogelijk is.
232

 

Ad a) Prijzen op competitief niveau 

747. Volgens PostNL onderbouwt de ACM niet waarom de prijzen niet op een competitief 

niveau liggen, terwijl deze stelling van de ACM er wel mede aan ten grondslag ligt dat de 

kwantitatieve analyse wordt verlaten. Volgens PostNL liggen de prijzen aantoonbaar op 

een competitief niveau en kan op basis daarvan de prijsgevoeligheid worden bepaald.
233

 

Volgens PostNL is sprake van een gelijkblijvende verhouding tussen de volume- en 

omzetontwikkeling van nationale brievenbuspost. In het geval er sprake zou zijn van niet-

competitieve prijzen zouden de omzet- en de volumeontwikkeling juist sterk uit elkaar 

gaan lopen. Volgens PostNL is de omzet- en volumeontwikkeling van de niet-UPD 

nationale brievenbuspost van PostNL in reële prijzen over de periode 2010-2015 gelijk 

zodat er geen reële gemiddelde tariefstijging heeft plaatsgevonden. Volgens PostNL 

werden de tarieven van PostNL voor brieven tot 2009 grotendeels gereguleerd met een 

CPI als bovengrens, waardoor de tarieven niet bovencompetitief zijn. 

                                                        
232

 Zienswijze PostNL 2016, p. 31, randnummer 97. 
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Figuur 10: index ontwikkeling volume en omzet zakelijke post 2012 - 2016 

748. De ACM merkt op dat de feiten waarop PostNL zich baseert en/of de conclusies over 

afwezigheid van bovencompetitieve tarieven die PostNL trekt op basis van de feiten 

onjuist zijn. In de eerste plaats loopt de omzet- en volumeontwikkeling voor zakelijke post 

de laatste vijf jaren (vanaf 2012) uit de pas (zie Figuur 10) 

749. In de tweede plaats – en veel belangrijker – is de vraag of er sprake is van 

bovencompetitieve tarieven voor 24-uurs zakelijke post. De ACM merkt op dat deze 

analyse start vanuit 24-uurs post en onderzoekt of zich daar problemen voordoen met 

boven-competitieve prijzen. De prijzen voor 24-uurs zakelijke post zijn fors gestegen in 

de afgelopen jaren: de gemiddelde opbrengst van 24-uurs zakelijke post steeg in de 

periode 2012-2016 met maar liefst [vertrouwelijk:    ] procent. Het beeld van stijgende 

prijzen voor 24-uurs zakelijke post volgt ook duidelijk uit Figuur 3. Voor alle zakelijke post 

(en dus de verschillende servicekaders) is er in dezelfde periode eveneens sprake van 

een stijging van de gemiddelde opbrengst: de gemiddelde opbrengst van zakelijke post 

nam met [vertrouwelijk:    ] procent toe. De ACM leidt hieruit af dat de ontwikkeling van 

de prijzen van 24-uurs zakelijke post een volledig andere ontwikkeling laten zien dan de 

prijzen voor niet-24-uurs zakelijke post, die vrijwel niet stegen en dat dit een aanwijzing is 

van bovencompetitieve prijzen voor 24-uurs zakelijke post. 

750. Ten overvloede merkt de ACM op dat het prijsplafond van tarieven vóór de volledige 

liberalisering van de markt werd bepaald op basis van de UPD van vóór 2009. De UPD 
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bestond uit een samenstelling van verschillende producten met ruimte om de prijzen voor 

individuele diensten vrij te bepalen. Het aandeel van partijenpost was destijds minder 

groot dan PostNL doet voorkomen. Bovendien bestond de mogelijkheid om een hoog 

rendement te behalen in een destijds nog minder concurrerende markt. Het behoud van 

deze marge geeft aan dat PostNL weinig concurrentiedruk ervaart om prijzen aan te 

passen. Ook toen was er al sprake van een hoge marge. 

751. Om aan te tonen dat de prijzen op competitief niveau liggen verwijst PostNL daarnaast 

naar een rapport van RBB (bijlage 2 van de zienswijze 2016). In dit rapport stelt RBB dat 

het aannemelijk is dat er sprake is van competitieve in plaats van bovencompetitieve 

prijzen. RBB wijst in dit kader op de druk die vanuit UPD-tarieven wordt uitgeoefend, 

disciplinering door Sandd, onderzoeken van SEO en Copenhagen Economics, en eigen 

onderzoek van RBB. Voorts stelt PostNL dat het niet aannemelijk is dat PostNL 

vergaande kostenbesparingsprogramma’s doorvoert als er sprake is van prijzen op niet-

competitief niveau. Tot slot wijst PostNL erop dat er sprake is van kopersmacht waardoor 

druk wordt uitgeoefend op de prijzen.
234

 

752. De ACM meent dat de factoren die PostNL en RBB aanhalen niet voldoende invloed 

kunnen uitoefenen op PostNL om te stellen dat de prijzen voor 24-uurs partijenpost op 

competitief niveau liggen. De ACM wijst er ten eerste op dat de druk die vanuit de UPD-

tarieven komt te beperkt is omdat het verschil tussen de UPD-tarieven en de tarieven 

voor 24-uurs partijenpost aanzienlijk is.
235

 Dit grote verschil maakt het dus mogelijk voor 

PostNL om zijn prijzen op bovencompetitief niveau vast te stellen zonder dat dit 

prijsniveau boven de UPD-tarieven uitkomt. Dit betekent overigens niet dat daarmee de 

UPD-tarieven per definitie bovencompetitief zijn, aangezien het gemiddelde tarief van alle 

UPD-diensten tezamen binnen een door ACM vastgestelde kostengeoriënteerde 

tariefruimte moet vallen. Als zodanig is de UPD in zijn geheel kostengeoriënteerd, maar 

is een individuele dienst niet per definitie kostengeoriënteerd. Hierbij is het relevant dat in 

het mandje van producten van PostNL die van belang zijn voor de bepaling van de 

tariefruimte (tarieven op basis van kostenoriëntatie plus een redelijk rendement van 11,1 

procent) verschillende producten zitten (zoals pakketten tegen enkelstukstarieven) met 

verschillende concurrentiële omstandigheden. 

                                                        
234

 Zienswijze PostNL 2016, p. 33, randnummer 102. 
235

 Ter vergelijking, in 2016 was de gemiddelde opbrengst per poststuk voor 24-uurs partijenpost bij een gemiddeld 

gewicht van [vertrouwelijk:     ] gram voor een kleinzakelijke afzender [vertrouwelijk:      ] cent. Een zakelijke afzender 

die gebruik maakt van het frankeermachinetarief van PostNL betaalt voor de gewichtstrap 20-50 gram een tarief van 

130 cent in 2016. 
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753. Daarnaast stelt de ACM dat de door PostNL aangevoerde disciplinering door Sandd op 

dit moment onvoldoende krachtig is om competitieve prijzen te bewerkstelligen. De 

disciplinering van PostNL door Sandd kan momenteel alleen plaatsvinden voor 72+-uurs 

partijenpost en in mindere mate mogelijk voor 48-uurs partijenpost. Sandd biedt op dit 

moment geen 24-uurs partijenpost aan en wordt beperkt in zijn mogelijkheden om deze 

diensten aan te gaan bieden. PostNL is als enige landelijke speler op 24-uurs 

partijenpost in staat om bovencompetitieve prijzen voor 24-uurs partijenpost te hanteren. 

Uiteraard bestaat de mogelijkheid voor zakelijke afzenders om over te stappen naar 48- 

of 72+-uurs partijenpost als de prijs voor 24-uurs partijenpost te hoog is, maar dit zal niet 

mogelijk zijn voor zakelijke afzenders van partijenpost die behoefte hebben aan 24-uurs 

partijenpost en gebonden zijn aan de dienstverlening van PostNL. Dit beperkt de 

disciplinerende functie van Sandd. 

754. Voorts merkt de ACM op dat de door PostNL uitgevoerde kostenbesparingsprogramma’s 

niet direct impliceren dat de prijzen op competitief niveau liggen en de marges klein zijn. 

Kostenbesparingsprogramma’s zijn het resultaat van de dalende postvolumes. Ieder 

winstmaximaliserend bedrijf – zo ook PostNL – past zijn inzet van productiemiddelen 

daarop aan en zal proberen om zijn kosten te verminderen. Een onderneming met een 

machtspositie verhoogt daarnaast echter gewoon zijn prijzen. 

755. Tot slot wijst de ACM erop dat ook kopersmacht zich in te kleine mate voordoet om 

PostNL te disciplineren in zijn prijsstelling van 24-uurs partijenpost. Zoals ACM uiteenzet 

in haar dominantieanalyse in het besluit, hebben kleinzakelijke en middenzakelijke 

afzenders van post een te kleine concentratie van postvolumes om enige vorm van 

kopersmacht te kunnen uitoefenen. De grootste middenzakelijke afzenders zouden enige 

kopersmacht kunnen uitvoeren door voor het 72+-uurs gedeelte van hun post over te 

stappen naar Sandd. Dit is echter een beperkte groep afzenders en bovendien maken de 

relatief hoge kosten van het centraal aanleveren van post bij Sandd dit alternatief voor de 

meeste afzenders onaantrekkelijk. Alleen op de grootzakelijke markt hebben afzenders 

een sterkere positie om te onderhandelen door de grote omvang van de te verzenden 

postvolumes en de relatief hoge concentratie aan de vraagzijde. Toch zal deze 

kopersmacht alleen kunnen worden uitgeoefend voor het 48- en 72+-uurs gedeelte, 

aangezien Sandd geen 24-uurs partijen biedt. 

756. Aangezien de kopersmacht zich in beperkte mate voordoet op het 48- en 72+-uurs 

segment van de grootzakelijke markt en zich eventueel kan voordoen in het bovenste 

segment van de middenzakelijke markt, acht de ACM de kopersmacht niet voldoende 

aanwezig om effectieve druk op de prijsstelling van de 24-uurs partijenpost van PostNL 

uit te oefenen. 
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757. Gelet op het bovenstaande deelt de ACM het standpunt van PostNL dat de prijzen 

aantoonbaar op een competitief niveau liggen niet. De beschikbare prijzen zijn als 

zodanig onvoldoende betrouwbaar om de kwantitatieve analyse van de marktafbakening 

mee uit te voeren. 

Ad b) Betrouwbare data over prijsgevoeligheid 

758. Volgens PostNL is het methodologische probleem van een mogelijke cellophane fallacy 

onvoldoende reden om de SSNIP-test als methodiek af te schrijven en maakt het de 

uitkomst van een SSNIP-test bij voorbaat niet onbruikbaar. Volgens PostNL is het 

belangrijk om de resultaten van de SSNIP-test te analyseren in het licht van een 

mogelijke cellophane fallacy en is de logica van de substituten die klanten aangeven 

relevant.
236

 PostNL verwijst in dit kader naar het RBB rapport als bijlage 3 bij de 

zienswijze van juli 2016. Volgens PostNL kan het methodologische probleem van de 

cellophane fallacy geadresseerd worden bij een SSNIP-test en verwijst daarbij naar 

paragraaf 2.5 in het RBB rapport die als bijlage 2 bij de zienswijze van juli 2016 is 

gevoegd. 

759. De ACM volgt het betoog van PostNL niet. Anders dan PostNL wil doen voorkomen 

verlaat de ACM de SSNIP-test niet alleen op basis van een cellophane fallacy, maar om 

de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de SSNIP-test als gevolg van de andere 

vermelde punten (zie randnummer 746). Daarbij heeft de ACM niet gesteld dat een 

SSNIP-test in aanwezigheid van een cellophane fallacy geen inzicht biedt in de nabijheid 

van substituten voor 24-uurs partijenpost. Uit het SEO onderzoek wordt immers 

informatie over de meest nabije substituten voor 24-uurs partijenpost herleid. De 

aanwezigheid van bovencompetitieve prijzen voor 24-uurs partijenpost en de verschillen 

met andere servicekaders zorgen er wel voor dat een cellophane fallacy onderkend moet 

worden bij de uitvoering van een SSNIP-test en de interpretatie van de resultaten. 

760. PostNL stelt dat de onderzoeksresultaten van SEO volgens de ACM niet bruikbaar zijn 

omdat de onderzoeken een voorgenomen overstap meten (stated preference) en die 

voorgenomen overstap zou afwijken van de werkelijke overstap (revealed preference) 

omdat de werkelijke overstap van de afgelopen jaren een ander beeld laat zien. Volgens 

PostNL is de analyse van de ACM waarom zij tot deze conclusie komt echter onvolledig 

(zonder overigens dat PostNL precies vermeldt en uitlegt waar dit hem in zit).
237

 Volgens 

PostNL is het standpunt van de ACM dat de voorgenomen overstappercentages 
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 34, randnummer 107-108. 
237

 Zienswijze PostNL 2016, p. 34-35, randnummer 110. 
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overschat zijn in vergelijking met ander onderzoek met lagere overstappercentages niet 

juist.
238

 Volgens PostNL heeft de ACM bij de vergelijking van de resultaten uit een eerder 

onderzoek van RBB uit 2012 met de resultaten uit het SEO onderzoek een eenzijdige 

voorstelling van zaken gegeven. De ACM heeft ten onrechte uit dit onderzoek opgemaakt 

dat RBB concludeerde dat een prijsverhoging winstgevend is.
239

 Ten slotte stelt PostNL 

dat het onderzoek van RBB uit 2014, als bijlage 2 bij de zienswijze uit 2016 opgenomen, 

wijst op een bevestiging van soortgelijke uitkomsten van de voorgenomen overstap en 

volumeverliezen bij een 10 procent prijsverhoging van 24-uurs partijenpost uit het SEO 

onderzoek. 

761. De ACM merkt in de eerste plaats op dat uit het SEO onderzoek evident een duidelijk 

verschil blijkt tussen wat respondenten zich voornemen en wat ze daadwerkelijk doen. 

De ACM verwijst hierbij naar de resultaten uit het SEO onderzoek.
240

 De ACM heeft in 

Bijlage 1 in het marktanalysebesluit gesteld dat de verwachte overstappercentages uit 

het SEO onderzoek dermate hoog zijn dat er sprake lijkt van een overschatting van de 

prijsgevoeligheid in de resultaten. De ACM wordt gesteund in zijn constatering over de 

overschatting door de resultaten over de daadwerkelijke overstappercentages (zie 

randnummer 644) en uit een wetenschappelijk onderzoek (zie randnummer 645 e.v.). 

PostNL gaat niet in op deze punten in zijn zienswijze. 

762. De actuele cijfers uit de Postmonitor van de ACM over 2016 voor de periode 2012-2016 

bevestigen eens te meer dat de daadwerkelijke overstap van 24-uurs zakelijke post naar 

andere post en producten buiten de postmarkt in de afgelopen jaren veel lager is dan de 

voorgenomen overstap uit het onderzoek van SEO (en RBB) uit 2014. Het volume aan 

24-uur zakelijke post is in de periode 2012-2016 niet tussen 22 en 30 procent gedaald bij 

een prijsverhoging van 10 procent zoals in Ontwerpbesluit 2016 (randnummer 489) nog 

werd gesteld, maar 12 procent. De daadwerkelijk gerealiseerde overstap geeft dus eens 

te meer een bevestiging van de overschatting van de resultaten uit het SEO-onderzoek 

die uitgaat van een 40 procent daling van het volume aan 24-uurs zakelijke post bij een 

prijsstijging van 10 procent (zie randnummer 490 in het Ontwerpbesluit 2016). De 

bezwaren van de ACM tegen het RBB onderzoek uit 2014 zijn gelijk aan de bezwaren 

tegen het SEO onderzoek omdat de methodologische bezwaren die kleven aan de 

aanpak van RBB gelijk zijn aan het onderzoek van SEO. 
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 35, randnummer 111. 
239

 Zienswijze PostNL 2016, p. 35, randnummer 112-113. 
240

 Uit het SEO rapport, figuur 36, blijkt dat een substantieel deel van de gevraagde respondenten in het verleden heeft 

overwogen om over te stappen maar dit uiteindelijk niet heeft gedaan. 
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763. De ACM verwees in het ontwerpbesluit 2016 naar een eerder onderzoek van RBB uit 

2012. Aangezien de ACM dit onderzoek onvolledig en onjuist zou hebben geciteerd en 

gezien de constatering dat dit onderzoek achterhaald is door het RBB onderzoek uit 2014 

heeft de ACM de passage in het marktanalysebesluit (Bijlage 1) over dit onderzoek 

verwijderd. Dit doet overigens niet af aan de bruikbaarheid van de resultaten in die studie 

die de ACM onvoldoende acht in het licht van de overschatting van de overstap. 

764. De ACM concludeert dat de kritiek van PostNL dat de resultaten over de 

prijsgevoeligheid uit het SEO-onderzoek gebruikt hadden kunnen of zelfs moeten worden 

onterecht is. De ACM heeft een bevestiging van overschatting van de prijsgevoeligheid. 

Actuele gegevens op basis van de Postmonitor geven aan dat de daadwerkelijke 

overstap in de afgelopen jaren veel lager was dan de voorgenomen of voorspelde 

overstap. PostNL gaat in zijn zienswijze in het geheel niet in op het onderscheid tussen 

gerealiseerd en aangegeven overstap. De resultaten uit door de ACM aangehaalde 

wetenschappelijke onderzoeken en de prijsgevoeligheid duiden ook op een overschatting 

van de prijsgevoeligheid. PostNL weerlegt hierbij ook niet de resultaten van andere 

onderzoeken. Het door PostNL ingebrachte onderzoek van RBB onderzoek uit 2014 kent 

dezelfde methodologische problemen als SEO en zorgt daarmee eveneens voor een 

overschatting van de overstap vanuit 24-uurs post en daarmee de prijsgevoeligheid. De 

ACM is alleen maar meer gesterkt in haar eerdere constatering dat de 

overstappercentages van SEO niet betrouwbaar zijn om kwantitatieve analyse van de 

marktafbakening mee uit te voeren. 

Ad c) Betrouwbare data over de bruto marge 

765. Volgens PostNL kan de stelling van de ACM dat het vaststellen van betrouwbare data 

met betrekking tot de bruto marge problematisch is geen stand houden.
241

 De ACM 

gebruikt ten onrechte niet de gegevens over de bruto marge die zijn aangedragen door 

PostNL en Sandd. Deze gegevens van PostNL en Sandd zijn volgens PostNL voldoende 

bruikbaar en relevant.
242

 De ACM baseert zich in plaats daarvan op gegevens uit 

gedateerde onderzoeken omdat deze onderzoeken grotendeels dateren van vóór de 

liberalisering van de postmarkt. De onderzoeken houden volgens PostNL geen rekening 

met de sterk afgenomen volumes en de trend die daaruit kan worden afgeleid. Ook zijn 

de onderzoeken niet gericht op de Nederlandse postmarkt.
243
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 39, randnummer 127. 
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 36, randnummer 117. 
243

 Zienswijze PostNL 2016, p. 36, randnummer 118. 
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766. Afgaande op de zienswijze van PostNL merkt de ACM ten eerste op dat er ten aanzien 

van de bruto marge en het gebruik hiervan bij een SSNIP-test een verschil van inzicht is 

over wat precies vaste en variabele kosten zijn, wat voor termijn gehanteerd moet 

worden voor de bepaling van de bruto marge en welk bedrijf of bedrijven meegenomen 

moeten worden voor de bruto marge. Zoals de ACM in het begin van dit hoofdstuk ook 

uiteen heeft gezet, illustreert dit verschil van inzicht volgens de ACM juist dat het gebruik 

van een bruto marge een risico vormt voor een betrouwbare toepassing van de SSNIP-

test. 

767. In dit kader wijst de ACM op de uitwisseling van informatie tussen PostNL en de ACM 

over de waardering van de vaste en variabele kosten ter bepaling van een bruto marge. 

De ACM heeft PostNL gevraagd naar de vaste en variabele kosten ter bepaling van een 

bruto marge.
244

 PostNL heeft de ACM vervolgens een bruto marge gepresenteerd op 

basis van een onderscheid naar volumeafhankelijke (VA) en volumeonafhankelijke (VO) 

kosten. Omdat PostNL bij zijn berekening alleen onderscheid maakt tussen VA- en VO-

kosten, moet de verhouding tussen vaste en variabele kosten nog uit de VA- en de VO-

kosten worden gedestilleerd. Dit maakt het proces niet eenduidiger en maakt de 

berekening van de bruto marge vatbaar voor discussie. Ter illustratie noemt de ACM het 

feit dat PostNL in zijn zienswijze heeft aangegeven dat de volumeafhankelijke kosten 

zowel vaste als variabele kosten bevatten.
245

 

768. De ACM weerspreekt bovendien de kritiek van PostNL dat de onderzoeken waarop de 

ACM zich baseert gedateerd zijn. De ACM voert hiertoe aan dat het onderzoek van WIK 

uit 2013 leidend is geweest voor de vaststelling van de bruto marge. Dit onderzoek is na 

de volledige liberalisering van de postmarkt uitgevoerd, heeft de Nederlandse postmarkt 

als uitgangspunt genomen en heeft bovendien rekening gehouden met een jaarlijkse 

daling van het postvolume van zo’n 7 procent, de daling die overeenkomt met de 

realisatie van afgelopen jaren. Ook is in dit onderzoek informatie gepresenteerd over het 

jaar 2017 op basis van de inschatting van de daling van dit postvolume. De kritiek van 

PostNL is dus onterecht. De overige onderzoeken zijn, zoals de ACM zelf ook al heeft 

aangegeven, gebaseerd op data van buitenlandse postmarkten. Dit maakt deze 

onderzoeken echter niet meteen onbruikbaar. Deze onderzoeken kunnen namelijk nog 

steeds zeer goed dienen als benchmark voor het WIK-onderzoek. Nu uit het WIK-

onderzoek blijkt dat de bruto marge in de Nederlandse postmarkt tot op zekere hoogte 
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 ACM vragenlijst van 3 april 2014, vraag 54 en 55. 
245

 Zienswijze PostNL 2016, randnummer 117, p. 37. 
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overeenkomt met een aantal buitenlandse postmarkten, kan de ACM aannemen dat de 

inschatting van WIK realistisch is. 

769. Op basis van het bovenstaande stelt de ACM dat de door haar gebruikte onderzoeken 

meer zekerheid bieden dan de informatie die zij van PostNL heeft gekregen omtrent de 

bruto marge. Hier gaat de ACM in het vervolg nog verder op in. 

770. PostNL stelt voorts dat de door de ACM gehanteerde bruto marge van 40 procent te laag 

is. Volgens PostNL kan het theoretische model van WIK niet als uitgangspunt voor de 

bepaling van de bruto marge dienen. Volgens PostNL had de ACM de door PostNL 

opgegeven (generieke) bruto marge van [vertrouwelijk:    ] procent moeten gebruiken. 

Daarnaast meent PostNL dat de door hem opgegeven bruto marge representatief is voor 

de bruto marge op langere termijn omdat PostNL bij de volumeafhankelijke kosten ook 

vaste kosten heeft opgenomen die pas op een langere termijn kunnen worden vermeden. 

Voorbeelden daarvan zijn de kosten voor sorteermachines en voor huisvesting van de 

sorteeractiviteiten, die niet binnen een jaar kunnen worden aangepast aan het volume.
246

 

771. De ACM merkt op dat deze stelling van PostNL over de representativiteit van de door 

PostNL opgegeven bruto marge niet overeenkomt met eerder door PostNL gegeven 

antwoorden en inconsistent is. In antwoord op een vraag over schaalvoordelen stelt 

PostNL dat investeringen schaalbaar zijn.
247

 Dit impliceert dat op langere termijn sprake 

is van relatief veel kosten die verkeersafhankelijk zijn. Tijdens een gesprek op 19 mei 

2014
248

 heeft de ACM PostNL gevraagd hoe dit zich verhoudt met de door PostNL 

gerapporteerde bruto marge van ongeveer [vertrouwelijk:      ] procent.
249

 In zijn 

antwoord gaf PostNL aan dat de [vertrouwelijk:      ] procent alleen de op korte termijn 

(binnen één jaar) variabele kosten betreffen. PostNL stelde dat op lange termijn het 

productiesysteem variabel is en de kostenstructuur dus ook. In zijn zienswijze en 

antwoord op latere vragen geeft PostNL weer aan dat er bij de berekening van zijn bruto 

marge van [vertrouwelijk:      ] procent ook bepaalde kosten worden meegenomen die 

pas op langere termijn kunnen worden vermeden.
250

 Bij een juiste berekening van de 
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 Zienswijze PostNL 2015, hoofdstuk 4, randnummers 46-48, p. 24-25. 
247 PostNL antwoord op vraag 61 van de vragenlijst van 3 april 2014. “Investeringen zijn schaalbaar en niet verzonken: 

De enige benodigde activa zijn eenvoudig te leasen (auto’s, gebouwen) en op te schalen (arbeid) met de groei van het 

postvervoersbedrijf. Ook zijn de investeringen niet verzonken: alle activa zijn aan te wenden voor andere doeleinden 

(auto’s, gebouwen, arbeid) wat het risico van investeren verlaagt.” 
248 PostNL, verslag van het gesprek met PostNL, 19 mei 2015. 
249 

PostNL, antwoord op de vragen 54 en 55 van de vragenlijst van 3 april 2014. 
250

 Zienswijze PostNL 2015, hoofdstuk 4, randnummer 48, p. 25. 
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bruto marge dienen echter alle kosten die op langere termijn kunnen worden vermeden 

bij het inkrimpen van de productie te worden meegenomen. De ACM acht de 

berekeningswijze van de bruto marge en daarmee ook de door PostNL opgeleverde 

uitkomst inconsistent en de door PostNL gerapporteerde informatie geen representatie 

van de bruto marge. Gelet op het voorgaande heeft de ACM gezocht naar andere, 

onafhankelijke bronnen voor het vaststellen van de bruto marge. Op basis van de WIK 

(2013) studie kwam de ACM dan op een bruto marge van 40 procent in 2013. Deze bruto 

marge is inmiddels volgens dezelfde studie vanwege de volumedalingen in de postmarkt 

gestegen naar 48 procent in 2017. 

772. Volgens PostNL is de stelling van de ACM dat voor de SSNIP-test de bruto marge op 

langere termijn van belang is, onjuist. PostNL stelt dat moet worden uitgegaan van de 

winstgevendheid van prijsstijgingen op korte termijn, omdat dit wordt ondersteund door 

de Europese Commissie in haar bekendmaking inzake de bepaling van de relevante 

markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht.
251

 In deze bekendmaking wordt 

als tijdshorizon voor de (ontwikkeling van) aanbodsubstitutie de korte termijn (van 

maximaal één jaar) als uitgangspunt voorgeschreven. Op basis daarvan kan volgens 

PostNL geconcludeerd worden dat de termijn voor het bepalen van de effecten van 

vraagsubstitutie evenmin langer kan zijn dan één jaar. De termijn waarbinnen de effecten 

van de vraagsubstitutie moeten worden bekeken kan volgens PostNL immers niet langer 

zijn dan de termijn waarbinnen de aanbodsubstitutie wordt bepaald.
252

 

773. De ACM ziet niet waarom het bij de vaststelling van de bruto marge ten behoeve van een 

critical loss analyse logisch zou zijn om uit te gaan van een korte termijn periode tot 

maximaal één jaar. PostNL onderbouwt dit verder ook niet. De ACM stelt voorop dat 

ondernemingen bij hun prijsbeslissingen de lange termijn beschouwen. Het is 

onaannemelijk dat een onderneming een prijsverandering doorvoert die binnen één jaar 

winstgevend is, maar waarvan kan worden voorspeld dat die op langere termijn 

verliesgevend is. Daarbij kan, uit het feit dat de Commissie bij aanbodsubstitutie een 

termijn van maximaal één jaar noemt, niet worden afgeleid dat ook ten behoeve van de 

bruto marge met maximaal één jaar dient te worden gerekend. De Commissie stelt dit 

niet. Ook is dit niet op indirecte wijze uit de bekendmaking af te leiden. 
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 PbEW 1997, C372. 
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 Zienswijze PostNL 2015, p. 25, randnummer 49. 
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774. PostNL stelt dat de ACM bij de bruto marge ook rekening had moeten houden met de 

daling van het volume van de postmarkt en de daardoor toenemende bruto marge.
253

 

775. In tegenstelling tot wat PostNL betoogt heeft de ACM bij de berekening van de bruto 

marge al rekening gehouden met volumedaling. Uit de studie van WIK volgt voor de 

volumeprognose van 2017 een bruto marge van 48 procent. 

776. PostNL constateert dat de ACM de bruto marge van Sandd buiten beschouwing laat, 

omdat Sandd een kleinere schaal heeft en daardoor relatief hoge volumeonafhankelijke 

kosten heeft. Volgens PostNL is dit geen juiste reden omdat dat Sandd zijn netwerk 

precies heeft kunnen afstemmen op de bezorging van zakelijke 48- en 72+-uurs 

partijenpost. Dat levert volgens PostNL een belangrijk kostenvoordeel op voor Sandd in 

vergelijking met PostNL die een netwerk ingericht heeft op de bezorging van losse post 

vijf dagen per week, wat tevens wordt ingezet voor de bezorging van niet-tijdkritische, 

partijenpost.
254

 Daarnaast stelt PostNL dat de ACM zichzelf tegenspreekt door te 

erkennen dat postvervoerbedrijven die alleen 72+-uurs partijenpost bezorgen lagere 

vaste kosten hebben dan bedrijven die ook 24-uurs partijenpost bezorgen. 

777. De ACM merkt op dat het hier niet gaat om de vraag of Sandd kostenvoordelen heeft. 

Het gaat hier om de vraag of Sandd relatief (ten opzichte van een hypothetische 

monopolist) meer vaste kosten heeft en daardoor een hogere bruto marge.
255

 Naar het 

oordeel van de ACM is dat laatste het geval. Immers, Sandd heeft, voor 48- en 72+-uurs 

partijenpost, lagere volumes dan PostNL. Zij heeft daardoor relatief hogere vaste kosten 

wat zorgt voor een relatief hoge bruto marge. Dat wordt nog versterkt doordat PostNL de 

vaste kosten kan verdelen over 24-, 48- en 72+-uurspost (breedtevoordelen) waardoor de 

vaste kosten van 24-uurspost lager worden en de bruto marge kleiner. Dat Sandd zijn 

netwerk heeft afgestemd op de bezorging van 48- en 72+-uurs partijenpost maakt dit niet 

anders. 

778. Voorts ziet de ACM geen aanleiding om te veronderstellen dat het gebruik van de bruto 

marge van Sandd tot een ander resultaat zou leiden. [vertrouwelijk: 

 

                                                                                                     ] 

                                                        
253

 Zienswijze PostNL 2015, p. 25-26, randnummers 51-53. 
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 Zienswijze PostNL 2015, p. 26, randnummers 54-56. 
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Het gaat hier dus niet om de totale kosten maar om de kostenstructuur (de verhouding tussen vaste en variabele 

kosten). 
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Ad d) Voldoende mogelijkheden om een critical loss analyse uit te voeren 

779. PostNL stelt dat de ACM duidelijk had moeten maken welke bron van discussie zij 

bedoelt bij een precieze toepassing van een critical loss analyse en waarom dat in de 

specifieke context tot de conclusie leidt dat het resultaat niet robuust is.
256

 De alternatieve 

methode kan in termen van robuustheid niet slagen omdat deze willekeurig is en zonder 

enige vorm van feitelijk bewijs.
257

 De ACM had een SSNIP-test moeten doen.
258

 De ACM 

had ook een betrouwbaarheids- of robuustheidsanalyse, dan wel een ‘sanity check’ 

kunnen (laten) doen. PostNL stelt ten slotte – in zijn laatste zienswijze – dat het 

ontbreken van een kwantitatieve analyse voor de marktafbakening in strijd is met de 

Beleidsregel.
259

 

780. De ACM heeft in de bijlage 1 over de critical loss analyse van het marktanalysebesluit en 

in het marktanalysebesluit zelf toegelicht waarom de toepassing van een critical loss 

analyse niet tot robuuste uitkomsten kan leiden. De redenen die de ACM hiervoor 

aandraagt vormt de discussie over alle belangrijke informatie die nodig is voor deze 

analyse. Voor het kunnen gebruiken van deze analyse moeten de resultaten eenduidig 

en robuust zijn. De ACM is tot de conclusie gekomen dat er discussie is over de bruto 

marge en dat PostNL daarbij de juiste door de ACM gewenste informatie niet kan 

verstrekken. PostNL gaat uit van een veel hogere generieke bruto marge dan de ACM en 

gaat uit verschilende bruto marges voor de servicekaders – zonder overigens aan te 

geven hoe hoog deze bruto marges zijn - en type klanten die de ACM. Daarnaast is er 

discussie over de bruikbaarheid van de (competitieve) prijzen voor postvervoer (voor de 

verschillende servicekaders), waarbij PostNL aangeeft dat de huidige marktprijzen 

competitieve prijzen zijn en de ACM van oordeel is dat zij bovencompetitief zijn. 

Bovendien acht de ACM de data over de prijsgevoeligheid uit het onderzoek van SEO 

onvoldoende bruikbaar vanwege de cellophane fallacy en de evidente aanwijzingen voor 

een forse overschatting van de mate van overstap. Ten slotte is er discussie over de 

methode van hanteren van de SSNIP-test voor deze analyse en hoe de praktische 

uitwerking in de critical loss analyse precies praktisch berekend moet worden. De ACM 

gaat uit van de single-product SSNIP-test, PostNL stelt dat de ACM moet uitgaan van de 

uniform product SSNIP-test.  
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781. De ACM vindt dat er alles bij elkaar onvoldoende basis is voor het uitvoeren van een 

betrouwbare SSNIP-test die leidt tot eenduidige uitkomsten. Deze conclusie en 

herziening van de marktafbakening in het Ontwerpbesluit van 2014 is mede tot stand 

gekomen naar aanleiding van de zeer kritische zienswijze van PostNL in 2015. Hierin 

wees PostNL ook op een fout in de berekening van de single product SSNIP-test
260

, 

waarvoor een correctie in de praktijk lastig is uit te voeren en de wijze waarop PostNL 

deze corrigeert methodologisch niet correct is. Ook is de twijfel over de bruikbaarheid van 

de resultaten uit het SEO onderzoek sterk gegroeid naarmate de (gerealiseerde) cijfers 

uit de monitor een ander beeld lieten zien dan de (verwachte) overstap vanuit 24-uurs 

post. Het is opmerkelijk dat PostNL juist pleit voor het uitvoeren van een kwantitatieve 

toepassing van de SSNIP-test terwijl hij in de zienswijze op het eerdere ontwerpbesluit 

van december 2014 zoveel kritiek had op alle punten. PostNL heeft hierbij kritiek maar 

blijft pleiten voor een kwantitatieve analyse.  

782. De door PostNL genoemde alternatieve, meer kwalitatieve methode voor de uitvoering 

van de marktafbakening doet PostNL af als een analyse van willekeur en zonder bewijs. 

De ACM heeft wel degelijk gebruik gemaakt van beschikbare informatie, waaronder 

informatie uit monitor van de ACM, informatie uit eerdere onderzoeken en heeft gekeken 

naar de relevante aspecten, zoals toepassing, productkarakteristieken, overstap en 

overstapdrempels, prijzen en geldende concurrentieomstandigheden. De ACM is juist 

niet over één nacht ijs gegaan en heeft mede op basis van de kritiek op alle punten van 

de uitvoering van de SSNIP-test door PostNL hieraan gehoor gegeven. Ook daarom is 

het verwijt van willekeur niet valide. Daarbij komt dat de wijze van afbakening in het 

ontwerpbesluit helemaal geen vreemde alternatieve manier is zoals PostNL doet 

voorkomen, maar heel gebruikelijk is. Bijvoorbeeld, de door PostNL aangehaalde 

marktanalyse voor vaste telefonie is op hoofdlijnen vergelijkbaar met wat de ACM in het 

marktanalysebesluit doet. Als zodanig kent de ACM dan ook geen verplichting om een 

kwantitatieve SSNIP-test per se uit te voeren en uit de ACM praktijk volgt dat het 

uitvoeren van een betrouwbare critical loss analyse eerder uitzondering dan regel is. Met 

recht overigens, want in de praktijk blijkt een dergelijke analyse lastig te zijn. De ACM 

verwijst hierbij in dit verband ook naar de Oostenrijkse Postzaak.
261

 

783. In aanvulling hierop stelt de ACM dat zij geen verplichting heeft om de marktafbakening 

te voorzien van een kwantitatieve analyse in de vorm van een critical loss analyse. In dit 

kader verwijst de ACM naar jurisprudentie uit het telecommunicatierecht zoals dit wordt 
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 Zienswijze PostNL 2015, paragraaf 4.3.2. en 4.3.3., p. 22 e.v. 
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toegepast bij marktanalyses. Een kwantitatieve invulling van de SSNIP-test is slechts één 

van de methodes die de ACM kan gebruiken om na te gaan of er vraag- en 

aanbodsubstitutie bestaat voor een bepaald product. Het CBb erkent dit standpunt en 

stelt dat er situaties zijn waar een SSNIP-test juist niet relevant is. Daarnaast merkt het 

CBb op dat de ACM onder omstandigheden met een SSNIP-test in de vorm van een 

gedachte-experiment kan volstaan. Ook kan de uitkomst van een SSNIP-test dermate 

evident zijn dat een nadere kwantitatieve invulling niet nodig is.
262

 

784. Bovendien heeft het CBb in een andere uitspraak geoordeeld dat er geen algemene 

verplichting bestaat voor de ACM om de door haar bij de marktafbakening gemaakte 

keuzes kwantitatief te onderbouwen.
263

 Dit laat onverlet dat – evenals in de hierboven 

vermelde CBb uitspraak - een partij die een door de ACM gehanteerde – op kwalitatieve 

gegevens berustende – marktafbakening bestrijdt, kwantitatieve gegevens die het 

standpunt van deze partij ondersteunen – bijvoorbeeld door middel van een SSNIP-test – 

kan inbrengen. Het staat PostNL dus vrij om een SSNIP-test uit te voeren. PostNL 

benadrukt in zijn zienswijze met name waarom een kwantitatieve analyse wel mogelijk 

zou zijn en waarom de kwalitatieve analyse van de ACM niet deugt. 

785. Volgens PostNL had de ACM een robuustheids- of betrouwbaarheidsanalyse, dan wel 

een ‘sanity check’ moeten uitvoeren. Nog los van de vraag wat PostNL hier precies mee 

voor ogen heeft, heeft de ACM verschillende analyses uitgevoerd op basis van de 

informatie over prijsgevoeligheid en bruto marge. De uitkomst van deze analyses wisselt 

en komt afhankelijk van de keuze van gebruikte informatie uit op een markt voor 24-uurs 

partijenpost, een markt voor 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost of een markt die ruimer is 

dan 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost. Veiligheidshalve gaat de ACM startend vanuit 24-

uurs partijenpost uit van een de markt voor 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost en omvat 

dus ook 48- en 72+-uurs partijenpost. 

786. De ACM heeft voorgaand aangegeven dat een kwantitatieve analyse van de SSNIP-test 

onvoldoende robuust is om haar marktafbakening op te baseren. De ACM heeft 

aangegeven dat de prijzen voor 24-uurs partijenpost aantoonbaar op een niet competitief 

niveau liggen, er sprake is van een cellophane fallacy en forse overschatting van de 

prijsgevoeligheid. Hierbij komt dat de ACM uitgaat van een bruto marge hoogte die 

betwist wordt ten aanzien van de relevante tijdshorizon, de hoogte en de verschillen 

tussen servicekaders en waarbij de ACM onvoldoende informatie heeft om tot een goede 

                                                        
262

 ECLI:NL:CBB:2014:342, r.o. 15. 
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inschatting te komen. Ten slotte is er ook discussie over welke methode voor de 

kwantitatieve uitvoering van de SSNIP-test de juiste is, de single-product of uniform-

product SSNIP-test en hoe die vervolgens precies moet worden uitgevoerd. Al met al 

geeft de kritiek van PostNL juist een bevestiging van de constatering van de ACM dat 

een kwantitatieve analyse van de marktafbakening niet tot robuuste en eenduidige 

uitkomsten leidt. 

787. De ACM merkt ten aanzien van het laatste punt op dat de Beleidsregel geen betrekking 

heeft op een kwantitatieve analyse van de marktafbakening en de ACM geenszins 

verplicht om haar marktafbakening te kwantificeren. De beleidsregel stelt immers alleen, 

in artikel 4, dat de ACM de effecten van de door haar opgelegde verplichtingen zoveel 

mogelijk in kaart moet brengen door middel van een kwantitatieve analyse. Over de 

marktafbakening wordt niets gezegd. Voor de marktafbakening gelden de principes van 

het mededingingsrecht. De verplichting hiertoe staat als zodanig ook niet in de 

beleidsregel. 

Relevante markt is ruimer dan fysieke post en omvat ook digitale verzending 

788. PostNL stelt dat de ACM heeft nagelaten zorgvuldig onderzoek te doen en conclusies te 

onderbouwen en te motiveren of digitale verzending onderdeel uitmaakt van de relevante 

markt.
264

 PostNL verwijst hierbij ook naar passages in de memorie van toelichting bij het 

wetvoorstel ter introductie van de AMM-regulering in de Postwet. In dit wetsvoorstel staat 

onder andere dat de huidige situatie op de Nederlandse postmarkt vraagt om een 

toezichtinstrumentarium dat voldoende flexibel is om rekening te houden met de 

toenemende ontwikkelingen op het gebied van elektronische alternatieven voor de 

traditionele postbezorging.
265

 Volgens PostNL heeft de ACM ten onrechte onvoldoende 

rekening gehouden met de voorzienbare concurrentiedruk vanuit digitale 

communicatiemiddelen in de komende jaren. De tariefstelling van post staat onder druk 

van digitale substitutie volgens PostNL.
266

 

789. PostNL geeft verder aan dat uit de onderzoeken van SEO en RBB blijkt dat digitale 

verzending een alternatief voor postvervoer is en de markt daarom ruimer zou moeten 

worden afgebakend.
267

 De ACM motiveert volgens PostNL ook niet waarom de overstap 
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naar digitale alternatieven een aparte ontwikkeling is
268

 en bovendien verwijst de ACM 

naar rapporten die gedateerd zijn en geen betrekking hebben op de Nederlandse situatie. 

Ook geeft de ACM een verkeerde interpretatie aan een onderzoek van Copenhagen 

Economics.
269

 

790. Volgens PostNL kent de ACM ook onvoldoende waarde toe aan de eigen 

beschikkingspraktijk aangezien de ACM in het concentratiebesluit Sandd/SelektMail 

volgens PostNL erkend zou hebben dat er een direct verband is tussen digitalisering en 

volumedalingen van fysieke post. 

791. Ten slotte meent PostNL dat de door de ACM aangetoonde verschillen in de 

karakteristieken tussen fysieke post en het digitaal verzenden van informatie niet relevant 

zijn. Volgens PostNL is de belangrijkste karaktereigenschap van beide verzendwijzen 

namelijk hetzelfde: het overbrengen van een boodschap. Om die reden zijn beide 

alternatieven dus substituten van elkaar. 

792. De ACM heeft in het licht van de mogelijk verkeerde interpretatie van het onderzoek van 

Copenhagen Economics de verwijzing naar dit onderzoek uit de tekst van het 

marktanalysebesluit gehaald teneinde discussies te voorkomen. De ACM ziet niet hoe zij 

de letterlijke tekst van Copenhagen Economics anders zou moeten interpreteren. PostNL 

maakt ook niet duidelijk maakt hoe de betreffende passage van Copenhagen Economics 

wel gelezen en geïnterpreteerd moet worden in het licht van zijn (impliciete) analyse dat 

de daling van het volume aan 24-uurs post volledig wordt toegerekend aan de 

prijsveranderingen hiervan terwijl Copenhagen Economics stelt dat trend van 

digitalisering de belangrijkste factor is in de daling van het postvolume. 

793. De ACM merkt op dat PostNL veel kritiek heeft op het feit dat de ACM het digitaal 

verzenden niet tot de relevante markt rekent. De kern van de keuze van de ACM om 

digitaal verzenden niet tot de markt te rekenen, is het feit dat er sprake is van een 

exogene, autonome ontwikkeling waarbij de prijs (vrijwel) geen invloed heeft op de 

volumes aan fysieke post. De constatering van de ACM dat de daling van het volume aan 

brievenbuspost en vervanging door elektronische manieren van communiceren los staat 

van de prijzen van postvervoer wordt door PostNL niet expliciet betwist. Wat betreft 24-

uurs partijenpost zou een dergelijke betwisting ook vreemd zijn aangezien PostNL dan de 

prijzen in de afgelopen jaren niet fors had verhoogd in de wetenschap dat dit leidt tot een 

aanzienlijk volumeverlies. De tariefstelling van 24-uurs partijenpost staat niet onder druk, 
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de gemiddelde opbrengst is de afgelopen jaren juist fors gestegen. Het voorgaande geeft 

aan dat de digitalisering en het niet meer verzenden van 24-uurs partijenpost een 

exogene ontwikkeling is. Wel is het zo dat de exogene daling van brievenbuspost wat 

zegt over de omvang van de vraag naar postdiensten in de komende jaren. De daling van 

het postvolume speelt ook een rol bij de beoordeling van de proportionaliteit van de 

verplichtingen. 

794. De ACM heeft wel degelijk onderzoek gedaan naar de vraag of digitale verzending tot de 

relevante productmarkt behoort startend vanuit 24-uurs partijenpost. De ACM heeft de 

literatuur over het vraagstuk van migratie gebruikt en aangehaald, onderzoek gedaan 

naar de verschillen tussen fysiek en digitaal verzenden, de ter beschikking staande 

gegevens en onderzoeken gebruikt en eerdere besluiten en beschikkingen - die allemaal 

tot de conclusie komen dat er sprake is van postmarkten – betrokken bij zijn onderzoek 

om te bepalen of prijsdruk wordt uitgeoefend op 24-uurs partijenpost. Dat de ACM geen 

onderzoek heeft gedaan naar de vraag of digitaal verzenden tot de relevante markt 

behoort is dus onjuist. PostNL geeft ook niet aan wat voor onderzoek de ACM heeft 

nagelaten te doen, behalve te verwijzen naar de uitkomsten van zijn critical loss analyse. 

795. Uit onderzoek van SEO naar de gevolgen van een stijging van de prijzen van 24-uurs 

partijenpost volgt dat een prijsstijging van 10 procent leidt tot een vraaguitval van 8,6% 

tot 13,7% procent van 24-uurs partijenpost.
270

 Dit betreft de optelsom van het volume dat 

door digitaal wordt verzonden en niet meer wordt verzonden. Bij dit laatste wordt 24-uurs 

partijenpost vervangen door andere producten dan het fysiek of digitaal verzenden. Als 

alleen digitaal verzenden wordt gebruikt leidt een prijsstijging van 10% van 24-uurs 

partijenpost tot een overstap van digitaal verzenden van 7,6% tot 11,8%.
271

 Hierbij merkt 

de ACM op dat het probleem van de cellophane fallacy (zoals hierboven geconcludeerd 

in randnummer 764) speelt en de verwachte overstap naar digitaal verzenden in het SEO 

onderzoek op een klassieke manier is gevraagd aan respondenten (zie randnummer 

636). De overstap naar digitaal verzenden wordt hierdoor dus in belangrijke mate 

overschat. De ACM acht deze resultaten onvoldoende om startend vanuit 24-uurs 

partijenpost de relevante markten voor 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost met digitale 

verzending te verruimen. Voorts merkt de ACM op dat de prijzen voor 24-uurs 

partijenpost de afgelopen jaren zijn gestegen.
272

 Hieruit volgt dat de digitalisering, die ook 
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is toegenomen in de afgelopen jaren, niet dermate prijsdruk heeft uitgeoefend op de 24-

uurs partijenpost dat tariefstijgingen niet konden plaatsvonden. 

796. Volgens de ACM blijkt ook uit de rapporten van SEO (en RBB) niet dat digitale 

verzending een alternatief is in mededingingsrechtelijke zin. Dit betekent dat zakelijke 

verzenders van post kunnen besluiten om geen post meer te versturen, maar dit wil niet 

zeggen dat zij vervolgens digitaal gaan verzenden als gevolg van prijsstijgingen van post. 

Dit blijkt ook niet uit de cijfers. In zijn zienswijze en in het RBB onderzoek gaat PostNL 

echter uit van een causaal verband tussen de volumedalingen van partijenpost (en 

impliciete verschuiving naar digitale verzending) en de prijsstijgingen van 24-uurs 

partijenpost. Deze volumedaling wordt in de analyse ten onrechte volledig betrokken bij 

de beoordeling van de marktafbakening. 

797. In het concentratiebesluit Sandd/Selektmail heeft de ACM aangegeven dat e-substitutie 

een ontwikkeling is die relevant is voor de beoordeling van de concentratie en de 

bepaling van de relevante markt. In dat besluit is niet gesteld dat prijsverhoging van 

partijenpost tot gevolg heeft dat afnemers overstappen op het digitaal verzenden. Wat 

wel afgeleid kan worden is de constatering dat het digitaal verzenden van informatie 

evenals de economische situatie belangrijke factoren zijn voor de bepaling van de 

omvang van brievenbuspost. Dit heeft de ACM nooit ontkend, en bovendien ook niet 

gesteld in het besluit. 

798. Tot op heden en in eerdere besluiten en beschikkingen is het digitaal verzenden ook 

nooit tot de relevante markt voor postvervoer gerekend. PostNL haalt ook geen zaak aan 

waar is bewezen dat er sprake is van een ruimere relevante productmarkt dan het 

vervoer van post. In de eerdere aangehaalde Oostenrijkse zaak waarin de Commissie 

deze vraag concreet heeft onderzocht heeft zij geconcludeerd dat het digitaal verzenden 

niet tot de relevante markt behoort.
273

 De constatering dat fysiek verzenden en digitaal 

verzenden hetzelfde zijn, namelijk het overbrengen van een boodschap, is in dit verband 

kort door de bocht aangezien het geen recht doet aan de verschillende karakteristieken 

van het aanbod. 

799. Volgens PostNL is de prijsstelling van fysieke post wel degelijk van invloed op de mate 

en snelheid van digitalisering. De Rijksoverheid geeft volgens PostNL in haar 
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communicatie richting burgers aan dat digitale dienstverlening 'vaak goedkoper is dan 

een brief te sturen'.
274

 

800. De ACM merkt op dat uit deze uiting van een (belangrijke) verzender van partijenpost 

ook geen causale relatie te trekken valt tussen een prijsstijging van postvervoer en het 

digitaal verzenden van informatie. Als je een afzender een digitaal systeem of 

elektronisch platform hebt kan digitale verzending mogelijk goedkoper zijn dan 

partijenpost, dit zegt echter nog niets over de vraag over overstap van verzenden bij een 

prijsstijging. 

801. De ACM ziet op basis van de voorgaande commentaar geen overtuigend bewijs waarom 

dat de substitutie van 24-uurs partijenpost door digitale verzending voldoende sterk zou 

zijn om de prijzen van 24-uurs partijenpost te disciplineren. De migratie van post naar 

digitale verzending is gedreven door factoren zoals de beschikbaarheid en verbeterde 

mogelijkheden om te communiceren en niet door de wijziging van de relatieve prijzen van 

het vervoer van partijenpost en digitale verzending als gevolg van een significante en 

duurzame prijsstijging van 24-uurs partijenpost. Het vervoer van 24-uurs partijenpost is 

derhalve een product dat het waard is om te monopoliseren. 

SSNIP-test van PostNL 

802. In paragraaf 6.3.3 van zijn zienswijze van 2016 gaat PostNL in op de wijze waarop een 

SSNIP-test volgens PostNL moet worden uitgevoerd. PostNL meent dat de ACM een 

‘uniform product’ SSNIP-test had moeten uitvoeren omdat de postmarkt uit meerdere 

productgroepen – zijnde de verschillende servicekaders – bestaat. Daarom is het van 

groot belang om ook het effect te meten van een prijsverhoging van de verschillende 

servicekaders tezamen. Als het volume-effect van een prijsverhoging van het 

eerstvolgende servicekader buiten beschouwing wordt gelaten, wordt er uitgegaan van 

een te laag volumeverlies (actual loss) en dus van een hogere winstgevendheid van de 

prijsverhoging dan wanneer deze prijsverhoging wel was meegenomen. Dat leidt tot een 

te nauwe marktafbakening. 

803. Daarnaast stelt PostNL dat in het geval een ‘single product’ SSNIP-test wordt uitgevoerd 

– in dat geval wordt uitgegaan van een prijsstijging van alleen het 24-uursservicekader –

bij het vaststellen van de actual loss rekening moet worden gehouden met de 

margeverschillen tussen de verschillende servicekaders. Om de winstgevendheid van de 

prijsstijging te kunnen bepalen, moet bij de overstap naar substituten worden 
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meegenomen dat deze substituten relatief in prijs zullen dalen omdat die prijzen niet mee 

stijgen. Er moet dan een correctie plaatsvinden voor het feit dat dat product niet 

eenzelfde prijsstijging krijgt en dus een lagere marge kent. Als deze correctie niet wordt 

uitgevoerd zal de actual loss te laag uitvallen volgens PostNL. 

804. Vervolgens geeft PostNL aan hoe de SSNIP-test zou moeten worden uitgevoerd in het 

geval van een single product SSNIP-test en een uniform product SSNIP-test. Hiervoor 

maakt PostNL gebruik van de gegevens uit de onderzoeken van SEO en RBB, de bruto 

marge van [vertrouwelijk:    ]% en gegevens over de gemiddelde opbrengst dan wel 

tariefverschillen per servicekader en klantsegment. Na verschillende 

gevoeligheidsanalyses komt PostNL tot de conclusie dat de relevante markt ruimer is dan 

alleen fysieke post.
275

 

805. De ACM gaat eerst in op de verschillende methoden voor de uitvoering van de SSNIP-

test. De ACM ging in het Ontwerpbesluit 2014, waar zij een SSNIP-test op basis van een 

critical loss analyse uitvoerde, uit van de methode van de single product SSNIP-test. In 

het Ontwerpbesluit van 2016 heeft de ACM deze analyse verlaten omdat de analyse niet 

leidt tot eenduidige en robuuste uitkomsten vanwege de hierboven beschreven punten. 

De ACM staat echter nog steeds achter de keuze voor de single product SSNIP-test in 

deze analyse omdat deze aansluit bij de doelstelling van deze marktanalyse, namelijk om 

te onderzoeken of er bij 24-uurs partijenpost sprake is van marktmacht. 

806. De SSNIP-test is een procedure waarin stap voor stap de kandidaatmarkt wordt vergroot 

tot het moment dat een hypothetische monopolist op die kandidaatmarkt de prijzen niet 

meer winstgevend (met 5 tot 10 procent) kan verhogen. Op dat moment is de 

kandidaatmarkt gelijk aan de gezochte relevante markt. De single product SSNIP-test en 

de uniform product SSNIP test hebben betrekking op de vraag van welke producten de 

prijzen worden verhoogd vanaf de tweede iteratie van de test: alleen de focal producten 

(producten in de kandidaatmarkt van de eerste iteratie) of van alle producten in de 

kandidaatmarkt? De ACM acht voor het doeleinde van deze marktanalyse de single 

product SSNIP-test de beste benadering. Tegelijkertijd merkt de ACM op dat in de 

bestaande richtsnoeren niet eenduidig wordt uitgelegd op welke wijze de SSNIP-test in 

de praktijk uitgevoerd moet worden.
276

 De ACM stelt vast dat PostNL over deze discussie 

heen stapt om een ‘uniform product’ SSNIP-test – die in het voordeel werkt van PostNL – 

                                                        
275

 Zienswijze PostNL 2016, p. 42-53, randnummers145-185. 
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 In dit verband wijst de ACM op de verschillen tussen de tekst van de richtsnoeren van de Amerikaanse 

mededingingsautoriteit bij de beoordeling van concentraties (US Merger Guidelines, 2010, p. 9) en de Europese 

mededingingsautoriteit (de Commissie) in de bekendmaking relevante markten (97/C 372/03, randnummer 15 en 17). 
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te propageren. De ACM is van mening dat zij terecht de single product SSNIP-test als 

methode had gekozen. 

807. De ACM heeft ernstige twijfels bij de analyse van de single product SSNIP-test van 

PostNL. De ACM roept in herinnering dat een kwantitatieve SSNIP-test alleen 

meerwaarde heeft als de juistheid van de gebruikte gegevens en methoden buiten kijf 

staat. De berekeningen van PostNL zijn gebaseerd op gegevens die volgens de ACM 

niet juist zijn of voor discussie vatbaar zijn. PostNL gaat volledig voorbij aan het bestaan 

van de cellophane fallacy en de effecten van het gebruik van gemiddelde prijzen in plaats 

van competitieve prijzen worden niet onderkend door PostNL. PostNL gaat ook niet in op 

de forse overschatting van de te verwachten overstap vanuit 24-uurs partijenpost uit de 

onderzoeken van SEO en RBB. Door deze factoren niet mee te nemen, en niet eens te 

noemen in zijn analyse, overschat PostNL de substitueerbaarheid van 24-uurs 

partijenpost in ruime mate waardoor de markt (veel) te ruim wordt afgebakend. 

808. Los van deze belangrijke tekortkomingen is een aantal aanvullende punten af te dingen 

op de analyse van PostNL. PostNL focust zich in zijn uitwerking van de SSNIP-test op 

basis van single product vooral op de verschillende gemiddelde opbrengsten en 

prijsverschillen tussen de servicekaders en klantensegmenten. PostNL presenteert 

echter geen informatie over de bruto marges voor de verschillende producten. PostNL 

gaat niet in op de verschillende bruto marges die zouden gelden voor deze segmenten 

en in hoeverre die zouden afwijken van de generieke bruto marge van [vertrouwelijk:           

] procent die PostNL hanteert. Dit is opmerkelijk aangezien het in de rede lag dat PostNL 

deze informatie zou presenteren in zijn onderbouwing. Bovendien heeft PostNL kritiek op 

de generieke bruto marge die de ACM hanteerde in zijn analyse. 

809. PostNL maakt in zijn zienswijze van 2015 melding van een incorrecte toepassing van de 

single product SSNIP-test door de ACM in het Ontwerpbesluit van 2014
277

. PostNL 

corrigeert in zijn SSNIP-test hiervoor door in zijn zienswijze van 2016
278

 een 

correctiefactor op de actual loss toe te passen. PostNL (en RBB) lichten de afleiding van 

deze correctiefactor echter niet toe. Naar het oordeel van de ACM kan deze 

correctiefactor - die leidt tot een hogere actual loss en dus in het voordeel is voor PostNL 

- alleen opgaan onder de veronderstelling dat het absolute verschil tussen prijs en kosten 

van de producten met de verschillende servicekaders even groot is, ofwel even 

winstgevend zijn gemeten in aantal EUR per eenheid product. Deze stelling is 
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 Zienswijze PostNL 2015, p. 22, paragraaf 4.3.2. 
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 43-44, randnummer 149. 
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betwistbaar en niet verifieerbaar door de ACM bij gebrek aan informatie in de zienswijze 

over de bruto marges voor de verschillende servicekaders. 

810. De ACM maakt desondanks uit de informatie die haar ter beschikking staat op dat deze 

veronderstelling van een constant absoluut verschil tussen prijzen en kosten 

onderliggend aan de analyse van PostNL niet consistent is met andere informatie. 

Wanneer de ACM de informatie [vertrouwelijk: 

                                                                                             ], combineert met de 

gepresenteerde gegevens over de gemiddelde opbrengst voor de verschillende 

servicekaders in de zienswijze
279

 komt de ACM niet tot de conclusie dat het absolute 

verschil tussen prijs en kosten van de producten met de verschillende servicekaders in 

de analyse even groot is. De ACM acht de analyse van PostNL op dit punt derhalve 

inconsistent. 

811. De ACM concludeert dat de SSNIP-test van PostNL onderhevig is aan kritiek die de ACM 

ook heeft aangevoerd bij haar eigen analyse (met name de overschatting van de actual 

loss), inconsistent is en om deze redenen niet geschikt is voor de onderbouwing van de 

marktafbakening. 

Kwalitatieve analyse 

812. Uit het bovenstaande blijkt dat PostNL van mening is dat de ACM op kwantitatieve wijze 

de markt had moeten afbakenen, maar daarnaast vindt PostNL dat ook de meer 

kwalitatieve marktafbakening van de ACM geen stand kan houden om drie redenen: 

a. De afbakening van de ACM is onvolledig. 

b. De afbakening van verschillende deelmarkten is willekeurig. 

c. Brievenbuspakjes behoren niet tot de relevante productmarkt. 

De bovenstaande kritiek wordt hieronder per punt geadresseerd. 

Ad a) Onvolledige analyse 

813. PostNL stelt dat de analyse van de ACM op basis van alleen productkenmerken 

onvoldoende is, de ACM erkent dat er geen sprake is van een robuuste analyse en de 
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door de ACM gestelde voorzichtige analyse zeker niet voorzichtig is door niet digitale 

substitutie te onderzoeken.
280

 

814. De ACM merkt op dat zij niet alleen een analyse van productkenmerken heeft gedaan, 

maar ook naar de andere factoren die gebruikelijk zijn bij een onderzoek naar substitutie 

te weten het beoogd gebruik, prijzen, overstap en overstapdrempels en 

concurrentieomstandigheden. De ACM opereert hierbij voorzichtig, evenals zij dit doet bij 

het gebruik van een critical loss analyse. Ondanks de aanwijzingen dat de relevante 

markt mogelijk alleen uit 24-uurs partijenpost bestaat, bakent de ACM de markt 

veiligheidshalve breder af. Dit is in het voordeel van PostNL. Hieruit blijkt juist dat de 

ACM voorzichtig te werk gaat. De stelling van PostNL, dat de ACM niet digitale substitutie 

heeft onderzocht, is onjuist zoals al in randnummer 794 is aangegeven. 

815. PostNL merkt verder op dat de stabilisering van de overstap van het 24-uurs 

servicekader naar 48- en 72+-uurs servicekaders niet is onderbouwd en dat de ACM 

aanbodsubstitutie onvoldoende heeft onderzocht.
281

  

816. De ACM brengt hier tegen in dat uit de cijfers zoals gepresenteerd in randnummer 126 

blijkt – ook na de actualisatie van de cijfers - dat de omzetverdeling tussen 24-, 48- en 

72+-uurs partijenpost vanaf 2012 is gestabiliseerd. De stelling van PostNL dat de ACM 

ongefundeerd zou hebben geconcludeerd dat de overstap van 24-uurs partijenpost naar 

48- en 72+-uurs partijenpost is gestabiliseerd is daarom onjuist.  

817. De stelling van PostNL dat Sandd in staat is om vanuit 72+-uurs servicekader ook 24-

uurs partijenpost aan te bieden is feitelijk onjuist. Sandd biedt op dit moment geen 24-

uurs partijenpost aan. PostNL draagt het voorbeeld aan van een test van Sandd voor het 

vervoer van 24-uurs partijenpost in 2015. Dat de test niet heeft geleid tot het doorzetten 

van een regulier aanbod van Sandd voor 24-uurs partijenpost geeft juist aan dat Sandd 

niet in staat is om 24-uurs partijenpost aan te bieden, ook in reactie op de stijging van de 

gemiddelde opbrengst van 24-uurs partijenpost zoals die in de afgelopen paar jaar is 

opgetreden. Van aanbodsubstitutie vanuit het vervoer van partijenpost met lagere 

servicekaders is dan ook geen sprake zoals de ACM concludeerde in randnummer 138. 

Hierbij merkt de ACM op dat het gebruikelijk is om bij de afbakening van de relevante 

productmarkt eerst te kijken naar vraagsubstitutie – omdat dit de meeste directe vorm 

van concurrentiedruk is – en daarna pas naar aanbodsubstitutie. Op grond van 
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 55, randnummer 200-201. 
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vraagsubstitutie rekent de ACM veiligheidshalve 72+-uurs partijenpost al tot de relevante 

markt. 

Ad b) Willekeurig onderscheid naar deelmarkten 

818. PostNL voert aan dat hij geen reden ziet om een onderscheid naar zakelijke afzenders te 

maken. De Europese Commissie heeft dit onderscheid ook niet gemaakt. Daarnaast 

rechtvaardigen de redenen van de ACM – verschillen in aanbod en gebruik, verschillende 

overstapbereidheid, verschillende gemiddelde opbrengsten en kopersmacht – geen 

aparte afgebakende markten.
282

 Volgens PostNL zijn de grenzen tussen 

afnemersgroepen willekeurig en volgen zij uit de keuze van de startpunten uit het 

onderzoek van SEO. 

819. Een onderscheid naar afnemersgroepen is volgens de ACM is niet ongebruikelijk en wel 

degelijk mogelijk. De door PostNL aangehaalde marktafbakeningen bij de marktanalyses 

voor telecom illustreren juist dat een onderscheid naar klantengroepen helemaal niet gek 

is. Bij de marktanalyse voor vaste telefonie komt de ACM tot een afbakening van de 

retailmarkten voor vaste telefonie tot een onderscheid tussen enkelvoudige, tweevoudige 

en meervoudige gesprekken. Het onderscheid tussen deze markten wordt gevormd door 

het aantal mensen bij een zakelijke afnemer van deze diensten dat gelijktijdig een 

gesprek kan voeren. In de praktijk komt dit onderscheid neer op een onderscheid naar 

afnemersgroepen op basis van de omvang van zijn afname. De ACM heeft ook in 

concentratiezaken productmarkten naar afnemersgroepen afgebakend. In bijvoorbeeld 

de zaak 7313/Buitenfood - Ad van Geloven onderscheidt de NMa - als voorloper van de 

ACM - een aparte markt voor productmarkten voor de productie en verkoop van 

diepvriessnacks, onderverdeeld naar de distributie via het retail kanaal enerzijds en 

distributie via het out of home kanaal anderzijds.
283

 Ook de Europese Commissie maakt 

wel eens een onderscheid tussen afnemersgroepen. Dat de Europese Commissie in 

eerdere postzaken, in het bijzonder concentratiezaken, geen onderscheid heeft gemaakt 

naar type afzenders of groepen afzenders is zo omdat dit voor de beoordeling van de 

concentratie niet onderscheidend was. 

820. Het onderscheid van relevante markten naar afnemersgroepen speelt in markten waar er 

sprake is van prijsdiscriminatie en gebonden groepen.
284

 Uit richtsnoeren van de 
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 55, randnummer 203-205. 
283

 Besluit in zaak 7313 /NPM Capital - Lion Capital - Buitenfood - Ad van Geloven van 5 november 2012, randnummer 

43. 
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 Zie in dit verband OECD Policy Round Table, Market defnition, 2012, p. 44. 
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Commissie en andere autoriteiten volgt dat verschillen tussen afnemersgroepen door 

verschillen in prijzen van producten van invloed kunnen zijn op de afbakening van aparte 

markten, zelfs in het geval het beoogd gebruik en de productkenmerken van producten 

aangeven dat zij tot dezelfde relevante markt behoren. In het geval van gebonden 

klanten waaraan een product tegen een hogere prijs wordt verkocht dan aan andere 

klanten en er dus sprake is van prijsdiscriminatie kan er ook sprake zijn van aparte 

relevante markten. In dit licht merkt de ACM ook op dat de mogelijkheid van een 

onderneming om prijsdiscriminatie toe te passen tussen afnemers ook een bewijs kan 

zijn van marktmacht, in het bijzonder ten aanzien van klanten die relatief (veel) meer 

betalen voor een product dan andere klanten. Deze situatie is van toepassing in de 

postsector. 

821. Er zijn evidente verschillen in het aanbod aan groepen zakelijke verzenders die PostNL 

gemakshalve negeert. Het aanbod van postvervoerbedrijven verschilt in termen van de 

voorwaarden en tarieven die worden geboden voor het vervoer van partijenpost, namelijk 

of een zakelijke afzender gebruik maakt van standaard dienstverlening met standaard 

voorwaarden (kleinzakelijk), met postvervoerbedrijven een individuele overeenkomst 

heeft op grond waarvan (standaard)kortingen worden aangeboden (middenzakelijk) of 

dat zakelijke afzenders met postvervoerbedrijven onderhandelen over alle aspecten van 

de voorwaarden en tarieven (grootzakelijk). PostNL kan hierbij verschillende 

afnemersgroepen op basis van (jaar)volumes aan brievenbuspost onderscheiden, en 

biedt hen verschillende netto tarieven op basis van een identificeerbare factor. Hierdoor 

zijn er mogelijkheden om afnemersgroepen te onderscheiden al naar gelang de 

concurrentiedynamiek (is er concurrentie van Sandd?). Hierdoor is ook de problematiek 

van een gebonden groep aan afnemers vanuit 24-uurs partijenpost die niet bediend 

worden door verschillende postvervoerbedrijven evident. Uit het startpunt van deze 

marktanalyse volgde dat de keuze tussen postvervoerbedrijven verschilt voor 

verschillende groepen afnemers. Dit legitimeert een onderscheid naar afnemersgroepen. 

822. Ten overvloede merkt de ACM op dat in het geval er geen sprake zou zijn van een nader 

onderscheid naar afnemersgroepen dit uiteindelijk ten aanzien van de bepaling of er 

sprake is van een onderneming met AMM niet uitmaakt omdat de conclusie gelijkluidend 

is. 

823. SEO heeft in zijn onderzoek ten aanzien van de onderverdeling van afnemersgroep bij 

een jaarvolume bij 100.000 stuks en 2.500.000 stuks niet op voorhand het onderscheid 

gemaakt maar dit onderscheid naar groepen afnemers gevonden op basis van de 

resultaten over de mate van overstapbereidheid van 24-uurs partijenpost (zie SEO, 

pagina 46). 
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824. PostNL stelt dat de marktafbakening op basis van het aantal verstuurde poststukken 

geen rekening houdt met de dynamiek van de enorme volumedalingen waardoor steeds 

meer zakelijke klanten terechtkomen in een midden- of kleinzakelijke markt. Volgens 

PostNL is geen scherp onderscheid te maken: als een afzender van 2,5 miljoen brieven 

door digitale substitutie naar 2,4 miljoen brieven gaat, betekent dat niet dat hij onderhevig 

is aan een veranderde concurrentiedynamiek, terwijl hij dan wel tot de middenzakelijke 

markt behoort in plaats van de grootzakelijke markt.
285

 

825. De ACM stelt vast dat een afnemer van partijenpost in verschillende jaren inderdaad in 

verschillende relevante markten kan komen te vallen als zijn jaarvolume daalt. Dit is het 

resultaat van het onderscheiden van afnemersgroepen op basis van zijn omvang. 

Ad c) Brievenbuspakjes behoren niet tot de relevante markt 

826. PostNL meent dat de ACM het vervoer van brievenbuspakjes ten onrechte meeneemt bij 

het startpunt van de marktanalyse en had moeten uitsluiten van de reikwijdte van het 

besluit. Het vervoer van brievenbuspakjes is volgens PostNL een aparte dienst en kent 

aparte algemene voorwaarden. Daarnaast geldt er volgens PostNL een wezenlijk andere 

concurrentiedynamiek.
286

 

827. Volgens PostNL vervoeren ook andere marktpartijen dan postvervoerbedrijven 

brievenbuspakjes, bestaat er geen afhankelijkheid van PostNL vanwege het bestaan van 

andere 24-uurs netwerken. Daarnaast is volgens PostNL de omvang van klanten 

aanzienlijk kleiner dan voor partijenpost, vallen brievenbuspakjes buiten het wettelijke 

AMM-kader en is het vervoer van brievenbuspakjes geen postvervoerdienst bij gebrek 

aan een registratie van vervoerders van brievenbuspakjes. Tot slot verschilt de behoefte 

waarin brievenbuspakjes voorzien in vergelijking met partijenpost en is het punt of een 

poststuk door een brievenbus past of niet op zichzelf geen relevant criterium voor de 

marktafbakening.
287

 

828. Volgens de ACM behoort het vervoer van brievenbuspakjes wel degelijk tot het vervoer 

van 24-uurs partijenpost en is het vervoer van brievenbuspakjes dus relevant bij de 

marktafbakening. Het is vreemd dat PostNL het vervoer van brievenbuspakjes buiten de 

relevante productmarkt probeert te plaatsen. Het vervoer van brievenbuspakjes verschilt 

niet wezenlijk van het vervoer van andere 24-uurs partijenpost door PostNL. In de eerste 
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plaats vervoert PostNL brievenbuspakjes op identieke wijze als overige partijenpost. 

Evenals andere partijenpost doorlopen ze hetzelfde logistieke proces en worden ze door 

de reguliere postbezorgers bezorgd in de brievenbussen aan huis. In de tweede plaats 

zijn de productkenmerken van het vervoer van brievenbuspakjes vergelijkbaar met het 

vervoer van andere 24-uurs partijenpost, er kan in bulk worden aangeboden en er is een 

streven om binnen 24 uur te bezorgen waarbij geen individuele afspraken gemaakt 

worden over de bezorging. PostNL biedt het vervoer van brievenbuspakjes bovendien 

aan zijn klanten aan op dezelfde wijze als andere 24-uurs partijenpostdiensten. PostNL 

heeft daarbij in zijn productaanbod het product brievenbuspakjes jaren in zijn openbare 

tarievenboekje onder 24-uurs partijenpost gepresenteerd.
288

 Per 1 januari 2016 heeft 

PostNL een wijziging in de tarifering doorgevoerd door het tarief voor brievenbuspakjes te 

baseren op het verwachte jaarvolume, dus meer in lijn met zijn aanbod voor andere 24-

uurs partijenpost.
289

 Tot 2016 waren er bovendien geen aparte algemene voorwaarden 

voor brievenbuspakjes, maar vielen deze producten onder de algemene voorwaarden 

voor buszendingen. De algemene voorwaarden die PostNL nu hanteert voor 

brievenbuspakjes verschillen praktisch niet van die van buszendingen.  

829. Het vervoer van partijen brievenbuspakjes is in tegenstelling tot PostNL beweert 

postvervoer. Bij het aanbod van het vervoer van brievenbuspakjes ontbreekt het aan 

gegarandeerde afspraken over het tijdstip of tijdvak van bezorging en er worden geen 

bijkomende prestaties met uitzondering van track & trace gegeven ten opzichte van 

andere partijenpost. Het vervoer van partijen brievenbuspakjes betreft evenals het 

vervoer van 24-uurs partijenpost een dienst die niet onder de universele dienst en dus 

binnen de reikwijdte van het AMM-kader valt. 

830. Daarnaast merkt de ACM op dat PostNL doet voorkomen alsof er een wezenlijk andere 

zogenaamde concurrentiedynamiek is voor het vervoer van brievenbuspakjes dan bij 

andere partijenpost, maar PostNL ondersteunt dit niet met feitelijke informatie. Uit het feit 

dat DHL weleens brievenbuspakjes meeneemt in zijn pakketvervoernetwerk en naast het 

aanbellen voor aflevering van pakketjes ook brievenbuspakjes meeneemt, kan niet 

worden opgemaakt dat de dynamiek wezenlijk anders is. PostNL neemt in het vervoer 

van brievenbuspakjes een significante positie in, gevolgd door een beperkt aandeel van 

andere postvervoerbedrijven. Uit de gegevens van de Postmonitor volgt dat de 

                                                        
288
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 In 2017 heeft PostNL zonder duidelijke opgaaf van redenen wijzigingen doorgevoerd in de presentatie en 
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concurrentieomstandigheden tussen PostNL en andere aanbieders van brievenbuspakjes 

met elkaar overeenkomen, gelijk aan de verhoudingen zoals die gelden voor overige 

partijen brievenbuspost. De concurrentieomstandigheden van de aanbieders van het 

vervoer van brievenbuspakjes lijken dus in grote mate op die van andere partijenpost.  

831. Volgens PostNL heeft de ACM geen enkel (additioneel) onderzoek uitgevoerd naar de 

vraag of zakelijke brieven en brievenbuspakjes tot dezelfde relevante markt behoren. De 

ACM neemt simpelweg aan dat zakelijke brieven en brievenbuspakjes tot dezelfde 

relevante markt voor zakelijke partijenpost behoren.
290

 Vanuit de vraagzijde zullen 

verzenders van brieven in reactie op een hypothetische prijsverhoging van 5-10 procent 

niet overstappen naar brievenbuspakjes. Het versturen van een (klein) goed vormt geen 

alternatief voor het versturen van een brief.
291

 

832. De ACM heeft volgens PostNL niet aangetoond dat er sprake zou zijn van voldoende 

aanbodsubstitutie bij een hypothetische prijsverhoging en het is niet aannemelijk omdat 

brievenbuspakjes worden aangeboden door pakketvervoerders die niet zijn geregistreerd 

staan als postvervoerbedrijven, zoals DHL, DPD, GLS en UPS.
292

 

833. De ACM merkt op dat voor de marktafbakening niet de vraag is of brieven en 

brievenbuspakjes substituten zijn maar of het vervoer van deze producten dermate te 

onderscheiden valt waardoor zij geen vraagsubstituten zouden zijn voor afnemers. De 

ACM ziet in het gebruik, de productkenmerken en de concurrentieomstandigheden geen 

verschillen in het vervoer van 24-uurs partijenpost en partijen brievenbuspakjes. De 

SSNIP-test zoals PostNL die derhalve ziet is niet relevant aangezien deze vanuit het 

perspectief van aanbodsubstitutie benaderd moet worden. De vraag is of een 

hypothetische monopolist van 24-uurs partijenpost brieven, direct mail en/of periodieken 

bij een significante duurzame prijsverhoging van het vervoer brievenbuspakjes in staat en 

bereid is om deze te vervoeren. Het antwoord hierop is ja en wordt ondersteund door het 

aanbod van andere postvervoerbedrijven die ook brievenbuspakjes zijn gaan 

vervoeren.
293

 

834. Het aanbod van pakketvervoerders zoals DHL, DPD, GLS en UPS is zoals PostNL stelt 

inderdaad anders dan het aanbod van postvervoerbedrijven die (ook) partijenpost 

aanbieden. Pakketvervoerders bieden het vervoer van brievenbuspakjes tegen een veel 
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hogere prijs aan, wat gelegen is in het feit dat het vervoer van pakketten aan 

huishoudens een ander netwerk met een andere wijze van aflevering met dito kosten 

betreft. 
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Hoofdstuk V Dominantieanalyse 

835. In dit hoofdstuk adresseert de ACM de punten die partijen in zijn zienswijzen naar voren 

hebben gebracht ten aanzien van de dominantieanalyse. 

Methode van dominantieanalyse 

836. PostNL stelt in zijn zienswijze dat er twee manieren zijn om een dominantieanalyse uit te 

voeren. Naast de methode van de ACM haalt PostNL een methode aan waarbij PostNL 

als potentieel dominante onderneming centraal wordt gesteld en wordt geanalyseerd in 

hoeverre er concurrentiedruk wordt uitgeoefend op deze onderneming.
294

 

837. De ACM kan PostNL niet volgen in zijn benadering en ziet niet in op welke wijze een 

vermenging van een afbakening van een markt vanuit een hypothetische monopolist en 

de mogelijkheden voor concurrentiedruk op PostNL toepasbaar is voor deze analyse. 

Daarbij komt dat het wetgevend kader van AMM stelt dat de ACM moet analyseren of er 

postvervoerbedrijven zijn die op een relevante markt voor postvervoerdiensten over 

aanmerkelijke marktmacht beschikken, hetgeen vereist dat de ACM daadwerkelijk de 

relevante markt moet afbakenen alvorens AMM vast te stellen. Daarbij heeft de wetgever 

bij de invulling van dit instrumentarium ook een duidelijke koppeling voorzien met de 

werkwijze van een marktanalyse voor elektronische communicatie, waar de ACM al een 

bestendige praktijk van afbakening en de bepaling van AMM kent volgens de gekozen 

methode. 

Dominantieanalyses van de drie markten 

838. PostNL uit de kritiek dat de ACM alleen voor de kleinzakelijke markt een uitgebreide 

dominantieanalyse heeft uitgevoerd en niet voor de midden- en grootzakelijke markt. 

Daarbij lijkt PostNL te suggereren dat de ACM onvoldoende de niet-24-uurs 

servicekaders heeft meegenomen.
295

 

839. De ACM heeft de drie verschillende markten wel degelijk uitgebreid onderzocht en de 

verschillende dominantiecriteria geanalyseerd. Wel is het zo dat de criteria voor de 

kleinzakelijke markt het meest uitgebreid zijn beschreven. Deze criteria zijn veelal kort 

toegelicht bij de midden- en grootzakelijke markt, zeker in het geval de beoordeling 

identiek was. Bij de beoordeling van alle drie de relevante markten heeft de ACM alle 

servicekaders betrokken. 
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840. PostNL stelt verder dat de ACM bij de vaststelling alleen naar 24-uurs partijenpost heeft 

gekeken in plaats van de gehele markt. PostNL leidt dit af van het door de ACM 

gepresenteerde marktaandeel voor de kleinzakelijke markt.
296

 

841. Dit is onjuist. De ACM heeft bij het bepalen van het marktaandeel van PostNL alle 

servicekaders in beschouwing genomen en komt tot de marktaandelen voor de 

kleinzakelijke markt zoals gepresenteerd in het marktanalysebesluit. 

Disciplinerende werking UPD 

842. Volgens PostNL vormen de UPD-tarieven een natuurlijke cap op de prijsvorming van de 

niet-UPD partijenpost bij PostNL. Hierdoor zullen zakelijke klanten wanneer de tarieven 

voor partijenpost boven de tarieven van de UPD uitkomen hun post met de UPD gaan 

versturen.
297

 

843. De ACM kan PostNL niet volgen in zijn redenering. Het aanbod aan partijenpost in de 

drie relevante markten waarvoor de ACM de dominantie onderzoekt betreft niet-UPD 

post. PostNL heeft voor zijn aanbod aan partijenpost de ruimte om zelf de tarieven voor 

zakelijke afzenders te bepalen. Deze zijn niet onderhevig aan een tariefplafond. De 

tarieven voor de UPD liggen (ver) boven de tarieven voor 24-uurs partijenpost.
298

 Binnen 

de geldende regels voor de UPD heeft PostNL bovendien een grote vrijheid en flexibiliteit 

om de prijzen voor UPD diensten vast te stellen binnen de tariefruimte. PostNL heeft hier 

in de afgelopen jaren gebruik van gemaakt en de UPD-tarieven doen stijgen. De afstand 

tussen de UPD-tarieven voor brievenbuspost en de tarieven voor 24-uurs partijenpost 

zodanig is dat de door PostNL gestelde natuurlijke cap PostNL op geen enkele wijze 

disciplineert. 
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Verouderde marktonderzoek en -gegevens 

844. PostNL stelt in zijn meest recente zienswijze dat de ACM in het ontwerpbesluit 

verouderde marktgegevens (over volume en fysieke infrastructuur) uit 2014 heeft 

gebruikt.
299

 

845. Volgens de ACM impliceert PostNL dat de ACM geen goede beoordeling van de 

dominantie van PostNL heeft gemaakt door recente gegevens niet te gebruiken. De ACM 

heeft in het marktanalysebesluit recente gegevens gebruikt voor zijn dominantieanalyse. 

Dit betreft veelal postmonitor gegevens over 2015 en 2016 van de ACM. 

Marktaandelen 

846. PostNL vindt dat de ACM haar dominantieanalyse voor een belangrijk deel op het 

marktaandeel van PostNL baseert. Marktaandelen geven volgens PostNL niet meer dan 

een eerste aanwijzing voor marktmacht. Volgens PostNL kunnen marktaandelen met 

name geen bewijs vormen van een machtspositie indien concurrerende ondernemingen 

over voldoende capaciteit beschikken, het verhogen van hun verkoopvolume voor hen 

winstverhogend is en er geen significante overstapkosten zijn. In dat geval zal een 

onderneming, ook als zij over een zeer groot marktaandeel beschikt, zijn prijzen immers 

niet zonder meer kunnen verhogen, omdat klanten dan overstappen naar 

concurrenten.
300

 

847. PostNL stelt verder dat er ten minste één andere concurrent met een eigen landelijk 

dekkend netwerk is die gemakkelijk extra volumes zou kunnen opvangen in geval van 

een prijsverhoging door PostNL, te weten Sandd. Sandd wint al jaren aan marktaandeel 

op PostNL. Dit neutraliseert de betekenis van het hoge marktaandeel van PostNL in 

belangrijke mate.
301

 

848. De ACM ziet het marktaandeel als een belangrijke indicatie voor het hebben van een 

machtpositie. Deze visie wordt ook gedeeld door het Hof van Justitie van de Europese 

Unie.
302

 Het feit dat een onderneming met een groot marktaandeel op een bepaalde 

markt geleidelijk marktaandeel verliest, kan erop wijzen dat een markt concurrerender 
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wordt, maar hoeft niet uit te sluiten dat er nog steeds sprake is van dominantie.
303

 De 

ACM acht de marktaandelen van PostNL dermate hoog en niet dusdanig dalend dat er 

sprake is van hevige concurrentiedruk van andere spelers. Een licht dalend marktaandeel 

dat voor de klein- en grootzakelijke postmarkten nog steeds boven de 80 procent ligt en 

voor de middenzakelijke postmarkt bijna 70 procent is in 2016, is volgens de ACM een 

indicatie van aanmerkelijke marktmacht. Hierbij merkt de ACM op dat de marktaandelen 

van de postvervoerbedrijven tot stand zijn gekomen in markten waar artikel 9 van de 

Postwet op van toepassing is. 

849. De ACM volgt niet de stelling van PostNL dat marktaandelen geen bewijs vormen voor 

een machtspositie in het geval concurrerende ondernemingen over voldoende capaciteit 

beschikken, het verhogen van hun verkoopvolume voor hen winstverhogend is en er 

geen significante overstapkosten zijn. Ook is het de ACM niet duidelijk waarop PostNL 

deze stelling baseert. Daarnaast is de stelling dat er geen sprake is van significante 

overstapkosten onjuist. Uit het onderzoek van SEO volgt dat een substantieel deel van 

de zakelijke afzenders drempels ervaart bij het overstappen naar een ander 

postvervoerbedrijf.
304

 Sandd, als enige alternatieve postvervoerbedrijf met een landelijk 

dekkend netwerk, oefent weliswaar concurrentiedruk uit maar dit geldt alleen voor een 

deel van de markten, namelijk het segment van 72+-uurs partijenpost en niet voor 24-

uurs partijenpost. 

850. In de kleinzakelijke markt heeft Sandd een marktaandeel in 2016 van minder dan 

[vertrouwelijk:   ] 0-5 procent. Op deze markt is Sandd geen reëel alternatief voor 

PostNL met een landelijk dekkend netwerk. De ACM ziet daarom geen concurrent met 

een landelijk dekkend netwerk die gemakkelijk extra volumes zou kunnen opvangen in 

geval van een prijsverhoging door PostNL. In de middenzakelijke markt is het 

marktaandeel van Sandd in 2016 [vertrouwelijk:   ] 10-20 procent. Sandd heeft echter 

geen fijnmazig dekkend collectienetwerk, zoals hieronder wordt besproken. In de 

grootzakelijke markt is het marktaandeel van Sandd in 2016 [vertrouwelijk:] 10-20 

procent. Deze marktaandelen van Sandd zijn in de afgelopen jaren slechts licht 

toegenomen. 
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851. PostNL stelt daarnaast dat het zich wreekt dat de dominantieanalyse enkel een 

theoretische exercitie is, en de ACM geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de 

concurrentiedruk die PostNL van Sandd en regionale postvervoerbedrijven ondervindt.
305

 

852. De ACM is van oordeel dat de dominantieanalyse geen theoretische exercitie is. De ACM 

heeft onderzoek gedaan door feitelijke gegevens te vragen aan marktpartijen. Daarnaast 

heeft de ACM gebruik gemaakt van informatie uit de registratie van postvervoerbedrijven 

en de marktmonitor. Het type analyse wijkt als zodanig niet af van de dominantieanalyses 

zoals de ACM uitvoert bij de marktanalyses voor telecom. Het hierbij gebruikte 

beoordelingskader is veelvoudig getoetst en wordt eveneens bij de onderhavige 

marktanalyse toegepast. Overigens is onvoldoende duidelijk wat voor een onderzoek 

PostNL precies voor ogen heeft. 

Schaalvoordelen, dichtheidsvoordelen en breedtevoordelen 

853. Sandd is het in zijn zienswijze uit 2015 niet eens met hetgeen de ACM veronderstelt in 

randnummers 163, 181 en 195 van het ontwerpbesluit 2014. Uit deze randnummers zou 

blijken dat PostNL geen geografische schaalvoordelen geniet.
306

 Door op een grotere 

geografische schaal actief te zijn heeft PostNL volgens Sandd wel degelijk een voordeel 

ten opzichte van regionale postvervoerbedrijven. Sandd verwijst hierbij naar een eerder 

rapport van OPTA over concurrentie op de postmarkt.
307

 

854. Ook VSP en IP kunnen de ACM niet volgen in haar conclusie dat PostNL geen voordeel 

zou hebben doordat zij op een grotere geografische schaal actief is dan regionale 

postvervoerbedrijven. VSP en IP zijn in hun zienswijze uit 2015 van mening dat PostNL 

wel voordelen behaalt doordat hij op een grotere geografische schaal actief is. De ACM 

maakt uit de zienswijze op dat deze voordelen zitten in het feit dat regionale 

postvervoerbedrijven voor postvervoer op nationale schaal, in tegenstelling tot PostNL, 

moeten inschatten hoeveel post zij zelf kunnen bezorgen en wat zij moeten uitbesteden, 

terwijl dit voor PostNL niet uitmaakt. Dit noodzaakt postvervoerbedrijven tot het nemen 

van aanvullende maatregelen om hun diensten op een nationale schaal aan te bieden.
308

 

855. PostNL stelt dat de ACM uit het feit dat de kostprijs voor een belangrijk deel bestaat uit 

vaste kosten, afleidt dat schaalgrootte gepaard moet gaan met significante 
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kostenvoordelen. De ACM heeft volgens PostNL geen enkel onderzoek gedaan naar de 

werkelijke omvang van die mogelijke schaalvoordelen.
309

 

856. Daarnaast zijn volgens PostNL in de postmarkt dichtheidsvoordelen belangrijker dan 

schaalvoordelen. Met dichtheidsvoordelen doelt PostNL op het aantal poststukken per 

afgiftepunt per dag en de afstand tussen afgiftepunten. Kleine postvervoerbedrijven 

kunnen over dezelfde dichtheidsvoordelen beschikken als PostNL.
310

 

857. In de recente zienswijze vult PostNL verder aan dat recente ontwikkelingen rondom 

regionale postvervoerbedrijven specifiek hadden moeten worden betrokken in de analyse 

van de vermeende schaalvoordelen van PostNL. In het ontwerpbesluit 2016 ontbreekt 

iedere analyse waarom schaalvoordelen - voor zover zij al bestaan - met zich 

meebrengen dat de markt niet betwistbaar is. De ACM had deze analyse kunnen doen 

door te toetsen wat een minimum efficient scale is voor een postvervoerbedrijf. Een 

dergelijke analyse had uitgewezen dat de markt wel degelijk betwistbaar is en dat 

eventuele schaalvoordelen dus geen substantiële toetredingsdrempel vormen.
311

 

858. Voordat de ACM inhoudelijk ingaat op de bovenvermelde punten uit de zienswijzen van 

Sandd, VSP en IP, en PostNL acht de ACM het zinvol om een duidelijk onderscheid te 

maken tussen schaal- en dichtheidsvoordelen. Schaalvoordelen geven de meting weer 

van de afname in de gemiddelde kosten per eenheid product (kostprijs per poststuk) als 

het volume aan post toeneemt en het netwerk evenredig toeneemt. Dichtheidsvoordelen 

geven de meting weer van de afname in de kosten per eenheid product als het volume 

aan post toeneemt en het netwerk constant blijft.
312

 In het Ontwerpbesluit 2016 zijn de 

dichtheidsvoordelen niet expliciet beschreven. 

859. De ACM heeft in het Ontwerpbesluit 2016 ten aanzien van de schaalvoordelen 

vastgesteld dat er met een hoge bruto marge en dus hoge vaste kosten schaalvoordelen 

zijn. Een postvervoerbedrijf met een grote schaal kan hier het meest van profiteren omdat 

de kosten per eenheid lager liggen. PostNL heeft een grote schaal, hetgeen hij ook niet 

betwist in zijn zienswijzen. 

860. Voor de beoordeling van de marktpositie van PostNL in vergelijking met andere 

postvervoerbedrijven is de ACM ingegaan op de verschillende geografische schaal van 
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postvervoerbedrijven en de gevolgen hiervan voor de kostprijs. Het standpunt van de 

ACM is dat PostNL sec geen kostenvoordeel heeft als gevolg van activiteit op een 

grotere geografische schaal dan regionale postvervoerbedrijven. Deze indicator draagt 

naar de mening van de ACM daarom weinig bij aan de conclusie over de positie van 

PostNL ten opzichte van de regionale postvervoerbedrijven in de markten. Ook NERA
313

 

concludeerde dat er geen sprake is van geografische schaalvoordelen. PostNL heeft 

hierover gesteld dat [vertrouwelijk: 

 

                                                                                                                                     ].
314

 

Bovendien heeft Sandd eerder zelf aangegeven dat [vertrouwelijk: 

                                            ].
315

 Bovendien gaat Sandd bij zijn visie op geografische 

schaalvoordelen uit van andere markten dan de drie relevante markten die de ACM heeft 

afgebakend: Sandd heeft het over de middenzakelijke en grootzakelijke markten voor 

72+-uurs post
316

, terwijl de afgebakende markten ook 24- en 48-uurs post omvatten. Ook 

de verwijzing naar het OPTA-rapport
317

 is hierbij niet relevant omdat in dat rapport in de 

betreffende passage waarnaar Sandd verwijst uit wordt gegaan van de markt voor 

zakelijke niet-tijdskritische post, terwijl de afgebakende relevante markten anders zijn 

gedefinieerd. De ACM ziet daarom geen aanleiding om het standpunt van de 

geografische schaal te herzien. 

861. VSP en IP stellen dat zij door de extra maatregelen door het niet hebben van nationaal 

netwerk een nadeel ervaren ten opzichte van een postvervoerbedrijf met wel een 

nationaal netwerk. De ACM herkent de relatie tussen het genoodzaakte uitbesteden van 

post aan andere postvervoerbedrijven en de aanvullende maatregelen die dit meebrengt 

die kostenverhogend. Het punt van VSP en IP duidt volgens de ACM echter op het 

bestaan van een schaalnadeel van regionale postvervoerbedrijven en niet zozeer op een 

geografisch schaalnadeel van postvervoerbedrijven. De ACM heeft al gesteld dat PostNL 

vanwege zijn schaal voordelen heeft. 

862. Ten aanzien van dichtheidsvoordelen stelt PostNL dat hij te maken heeft met gemiddeld 

grotere afstanden tussen afgiftepunten dan regionale postvervoerbedrijven omdat PostNL 

ook in dunbevolkte gebieden bezorgt en regionale postvervoerbedrijven zich richten op 

de aantrekkelijke dichtbevolkte gebieden. 
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863. De ACM merkt op dat hiervoor geen aanwijzingen zijn. De ACM constateert juist dat in 

het geheel van de postcodegebieden waar regionale postvervoerbedrijven bezorgen, het 

aantal huishoudens per postcode en het aantal inwoners per vierkante kilometer vrijwel 

niet afwijken van het landelijke beeld. Exemplarisch is ook dat regionale 

postvervoerbedrijven vrijwel niet actief zijn in bezorging in het dichtbevolkte Zuid-Holland. 

Ook uit de informatie over volumes uit de marktmonitor, de informatie over de dekking 

van hun bezorgnetwerk en het aantal bezorgrondes blijkt dat PostNL per bezorgronde 

gemiddeld meer poststukken per adres bezorgt dan Sandd en de regionale 

postvervoerbedrijven gezamenlijk.
318

 De ACM is daarom van mening dat PostNL zeker 

ten opzichte van concurrerende postvervoerbedrijven dichtheidsheidsvoordelen heeft. 

864. De ACM heeft volgens PostNL geen rekening gehouden met UPD-verplichtingen en 

legacy-kosten van PostNL.
319

 

865. Naar het oordeel van de ACM zijn de UPD-verplichtingen en de zogenaamde legacy-

kosten bij de beoordeling van de dominantie niet van belang omdat de UPD-

verplichtingen en de legacy kosten van toepassing is op UPD-post en het 

marktanalysebesluit niet ziet op UPD-post. De kosten voor het voldoen van de eisen aan 

de UPD dienen goedgemaakt te worden door de tarieven van PostNL binnen de 

tariefruimte die op basis van kostenoriëntatie en een redelijk rendement is vastgesteld. 

Daarbij, als PostNL zich op het standpunt stelt dat bepaalde kosten uit hoofde van de 

UPD ook relevant zouden zijn voor niet-UPD post, wijst de ACM er op dat ook baten uit 

hoofde van de UPD-verplichtingen betrokken dienen te worden. De ACM is in het 

Ontwerpbesluit 2016 niet ingegaan op de voordelen van het kunnen aanbieden van UPD 

en niet-UPD diensten omdat het UPD volume al een relatief groot deel van de kosten van 

het 24-uurs netwerk van PostNL dekt. 

866. PostNL voert in zijn recente zienswijze ook aan dat hij geen breedtevoordelen heeft 

vanwege de marktdynamiek en de complexiteit van de coördinatie van de brede 

dienstverlening en logistiek.
320
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867. De ACM kan PostNL niet volgen in zijn redenering over breedtevoordelen. Er is sprake 

van breedtevoordelen als de gemiddelde kosten voor een bepaald type product lager zijn 

doordat dezelfde onderneming ook ander gelijksoortige producten produceert. PostNL is 

een onderneming landelijk actief in het vervoer van brievenbuspost en pakketten die 

beschikt over een fijnmazig collectie-, sorteer- en bezorgnetwerk. PostNL biedt naast 24-

uurs partijenpost ook minder tijdskritische partijenpost en de universele postdienst aan. 

Daarnaast is PostNL actief in het vervoer van pakketten en biedt hij prepostale 

activiteiten aan klanten aan. PostNL kan profiteren van zijn fijnmazige netwerk door 

meerdere producten over deze netwerken te vervoeren. Recente initiatieven om 

aanvullende dienstverlening te verrichten door gebruik te maken van de bestaande 

netwerken laten zien dat er inderdaad mogelijkheden zijn om te profiteren van 

breedtevoordelen. PostNL heeft een post- en een pakkettenbedrijf en de ACM ziet niet in 

waarom er geen sprake is van breedtevoordelen in het geval van verschillende 

netwerken. Mocht het inderdaad zo zijn dat er geen mogelijkheden zouden zijn om te 

profiteren van breedtevoordelen dan had het in de rede gelegen dat PostNL het vervoer 

van brievenbuspost en het vervoer van pakketpost in zijn bedrijf anders had 

georganiseerd dan het nu doet. Hiervan is geen sprake. Het is daarbij een misvatting dat 

PostNL niet kan profiteren van breedtevoordelen als zakelijke verzenders verschilende 

diensten apart inkopen of aanbesteden. 

868. De bewering van PostNL dat de ACM geen onderzoek heeft gedaan naar de werkelijke 

omvang van schaalvoordelen en niet getoetst heeft wat de minimale efficiënte schaal is 

voor een postvervoerbedrijf met een betwistbare markt is onjuist. Om als 

postvervoerbedrijf op nationaal niveau te kunnen concurreren ervaren 

postvervoerbedrijven een nadeel ten opzichte van PostNL vanwege schaal- en 

dichtheidsnadelen. PostNL geniet van een veel grotere schaal in termen van volume en 

dekking waaraan met name regionale postvervoerbedrijven niet kunnen tippen. Uit de 

analyse van het aantal poststukken, de bezorgfrequentie, de dichtheid van een 

bezorggebied en de afstand tussen bezorgadressen (zie randnummer 863) volgt dat 

PostNL schaal- en dichtheidsvoordelen heeft ten opzichte van regionale 

postvervoerbedrijven. De ACM zegt daarmee geenszins dat postvervoerbedrijven op 

lokaal niveau niet actief kunnen zijn en met een beperkte schaal efficiënt kunnen zijn. Dit 

is echter niet hetzelfde als het kunnen uitoefenen van afdoende concurrentiedruk op 

PostNL op een landelijke markt. 
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869. PostNL voert ten slotte in zijn recente zienswijze aan dat de ACM de eerdere gebruikte 

bruto marge van 40 procent heeft losgelaten door in de effectentoets impliciet uit te gaan 

van een aanzienlijke hogere bruto marge.
321

 

870. De ACM ziet niet in wat deze opmerking voor een relatie heeft met de dominantieanalyse 

en de beoordeling van AMM voor PostNL. PostNL motiveert dit ook niet. De ACM vat 

deze opmerking op als het aandragen van een kennelijke inconsistentie in de analyse 

van de ACM bij de dominantieanalyse en de effectentoets. Voor zover deze opmerking 

relevant is bij de effectentoets gaat de ACM hier in haar reactie op de zienswijze bij de 

effectentoets op in. 

Concurrentiedruk door en additionele voordelen van (regionale) postvervoerbedrijven 

871. Volgens PostNL hoeft het bij de beoordeling van de dominantie op de drie afgebakende 

markten niet te gaan om een netwerk dat geschikt is om vijf dagen per week 24-uurs post 

te bezorgen.
322

 

872. PostNL stelt daarnaast dat lokale en regionale postvervoerbedrijven een eigen landelijk 

dekkend netwerk kunnen opzetten, met elkaar samenwerken en terugvallen op het 

netwerk van Sandd. Volgens PostNL kunnen en kiezen postvervoerbedrijven er steeds 

vaker voor elkaars netwerk te gebruiken door onderling post uit te wisselen en hebben 

postvervoerbedrijven door samenwerking een reëel alternatief voor de distributie van 

post.
323

 Volgens PostNL is ten onrechte geconcludeerd dat lokale en regionale 

postvervoerbedrijven door onderlinge uitwisseling geen landelijk dekkend netwerk 

kunnen creëren.
324

 

873. PostNL heeft daarbij de dekking van regionale postvervoerbedrijven in kaart gebracht en 

concludeert dat een dekking van 85 procent van alle huishoudens voor tijdskritische post 

ontstaat door tien individuele postvervoerbedrijven, zoals Businesspost, Cycloon en 

subcontractors van Sandd.
325

 In de meest recente zienswijze voegt PostNL hieraan toe 

dat regionale postvervoerbedrijven hun netwerk verder hebben kunnen uitbreiden tot 

meer dan 90 procent gezamenlijke dekking. PostNL verwijst hierbij naar Van Straaten 
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Post, die een hogere dekking heeft ontwikkeld, en de constatering dat in veel gemeenten 

inmiddels meer dan één regionaal postvervoerbedrijf actief is.
326

 

874. De ACM merkt op dat PostNL het belang bagatelliseert van de controle over een landelijk 

netwerk dat geschikt is om vijf dagen per week 24-uurspost te bezorgen op ieder adres in 

Nederland. PostNL is het enige postvervoerbedrijf dat deze dekking heeft en daarmee 

alle producten aan partijenpost met verschillende servicekaders in heel Nederland kan 

aanbieden. Hierbij brengt de ACM in herinnering dat PostNL een onderneming is die met 

een omzet van 1.877 miljoen EUR in 2016
327

 ruim 10 keer zo groot is als Sandd en 

Sandd op zijn beurt weer enkele malen groter is dan de regionale postvervoerbedrijven 

tezamen. Dit geeft het relatieve belang van deze laatste groep weer in het vervoer van 

24-uurs partijenpost en dus ook het belang van PostNL bij dit onderdeel van de 

dominantieanalyse over de concurrentiedruk van deze ondernemingen. 

875. De dekking van regionale postvervoerbedrijven is, in tegenstelling tot wat PostNL 

beweert, veel beperkter en ook veel meer grofmazig. Uit de gegevens over de dekking 

van het bezorgnetwerk van regionale postvervoerbedrijven (zie Figuur 9) volgt dat zij in 

2016 gezamenlijk [vertrouwelijk:   ] 50-60  procent van alle postcodegebieden in 

Nederland afdekken. Wanneer hierbij gecorrigeerd wordt voor het aantal bewoners per 

postcodegebied is dit percentage hoger namelijk [vertrouwelijk:   ] 70-80 procent. Een 

significant gedeelte van Nederland, waaronder het overgrote deel van de Randstad, 

wordt niet gedekt door regionale postvervoerbedrijven met hun eigen bezorgnetwerk. 

Hierdoor zijn de mogelijkheden voor de uitwisseling van post tussen regionale 

postvervoerbedrijven begrenst, nog los van het feit dat het lastig is om de uitwisseling 

voor 24-uurs partijenpost tussen regionale postvervoerbedrijven vanwege hun schaal 

tijdige en adequaat te organiseren. 

876. Volgens PostNL is bij de beoordeling van belang hoe snel een grotere dekking behaald 

kan worden in plaats van het belang van de dekking op dit moment.
328

 PostNL stelt dat er 

geen volledige landelijke dekking nodig is om effectieve concurrentiedruk te kunnen 

uitoefenen en dat de relevante vraag is of de replicatie van de netwerkdekking zo 

omvangrijk is dat daarmee voldoende concurrentiedruk wordt uitgeoefend op de 
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relevante markt. Deze vraag wordt niet behandeld
329

 PostNL voegt in zijn recente 

zienswijze hieraan toe dat in het ontwerpbesluit 2016 nader onderzoek naar de 

ontwikkeling van de netwerken van regionale postvervoerbedrijven in de afgelopen jaren 

ontbreekt, laat staan naar de verwachte ontwikkelingen in de aankomende 

reguleringsperiode.
330

 

877. PostNL stelt dat er alle reden was voor de ACM om de vermeende afhankelijkheid van 

PostNL van regionale postvervoerbedrijven nader te onderzoeken. Die afhankelijkheid 

bestaat namelijk niet. Slechts voor een klein gedeelte van de bestemmingen in Nederland 

kunnen regionale postvervoerbedrijven voor hun tijdskritische restpost niet uitwijken naar 

een ander regionaal postvervoerbedrijf. Dit is niet evident een probleem omdat PostNL 

toegang biedt aan postvervoerbedrijven voor het bezorgen van hun restpost. Bovendien 

is het maar de vraag in hoeverre deze situatie de regionale postvervoerbedrijven schaadt 

in hun concurrentiepositie: klanten met een regionaal of lokaal verzendprofiel zullen maar 

een beperkt deel verzenden buiten hun eigen gebied.
331

 

878. Het beeld dat PostNL schetst om te kijken naar de potentiële dekking door verdere 

uitgroei van het bezorgnetwerk is misplaatst. Uit de gegevens van de ACM blijkt dat 

regionale postvervoerbedrijven inderdaad gezamenlijk hun netwerkdekking uitbreiden. In 

de periode 2013-2016 is de bezorgdekking van alle regionale postvervoerbedrijven 

toegenomen van [vertrouwelijk:   ] 40-50 procent begin 2013 naar [vertrouwelijk:   ]  

50-60 procent eind 2016. Deze gegevens tonen aan dat het mogelijk is om een 

bezorggebied geleidelijk uit te breiden. De ACM merkt hierbij op dat de huidige dekking 

van regionale postvervoerbedrijven in het licht moet worden gezien van de bestaande 

regels van artikel 9 van de Postwet waarbij PostNL post van concurrerende 

postvervoerbedrijven buiten hun eigen dekkingsgebieden accepteert voor bezorging in 

heel Nederland. Deze percentages geven ook aan dat regionale postvervoerbedrijven 

niet voor een klein gedeelte van de bestemmingen afhankelijk zijn van PostNL om een 

landelijk aanbod aan 24-uurs partijenpost gestalte te kunnen doen. 

879. De ACM heeft volgens PostNL erkend dat onderlinge in- en uitbesteding door regionale 

distributiebedrijven kan leiden tot een landelijk dekkend netwerk, bijvoorbeeld bij de 

distributie van ochtenddagbladen. Een dergelijke samenwerkingsverband kan dus 

voorzien in de behoefte naar tijdskritische distributiediensten in heel Nederland. Ook 

heeft de ACM volgens PostNL onder verwijzing naar een besluit Shanks/Van 
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Gansewinkel in de afvalbranche en het marktanalysebesluit over zakelijke 

glasvezelverbindingen (FttO) erkend dat concurrerende aanbieders met een lokaal of 

regionaal verzorgingsgebied wel degelijk kunnen concurreren met een nationale 

aanbieder omdat deze aanbieders kunnen samenwerken om een groter 

verzorgingsgebied te kunnen bedienen.
332

 

880. De ACM brengt hier tegen in dat uitspraken en conclusies van de ACM in een specfieke 

zaak niet zonder meer overgeheveld kunnen worden naar andere zaken of besluiten. Een 

beoordeling in een onderhavige zaak is altijd op basis van de geldende feiten en 

omstandigheden. De ACM merkt op dat in vergelijking met de door PostNL aangehaalde 

zaken de marktstructuur voor het vervoer van post al wezenlijk anders is. 

881. PostNL stelt dat de infrastructuur van een 24-uurs postvervoerdienst relatief eenvoudig 

op te bouwen is en de mate waarin deze is op te bouwen afhankelijk is van vijf factoren 

(te weten investeringen (relatief laag en een laag risico), schaalvoordelen, schaarste 

(geen schaarste aan technologie/assets), toegang tot (potentiële) klanten (beperkte 

overstapkosten voor klanten door ontbreken fysieke installatie) en geen juridische 

/wettelijke belemmeringen) die geen beletsel vormen voor alternatieve 

postvervoerbedrijven.
333

 

882. De ACM heeft in het Ontwerpbesluit 2016 gesteld dat PostNL ten opzichte van de 

afzonderlijke regionale postvervoerbedrijven een voordeel heeft vanwege de controle 

over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur. De ACM heeft hiertoe het fijnmazig 

collectie- en bezorgnetwerk van PostNL vergeleken met andere postvervoerbedrijven. 

Hieruit volgt dat de middelen die postvervoerbedrijven ter beschikking hebben veel 

beperkter zijn dan PostNL. Om als regionaal postvervoerbedrijf landelijk met PostNL te 

concurreren op 24-uurs partijenpost zijn de investeringen in activa niet beperkt en/of 

zonder risico en is schaal wel degelijk van groot belang. Hierbij merkt de ACM op dat er 

wel degelijk sprake is van overstapdrempels zoals die volgen uit het onderzoek van SEO. 

De ACM ziet dus niet in dat op basis van de vijf factoren een 24-uurs postvervoerdienst 

gemakkelijk zou kunne worden opgebouwd. 

883. Volgens PostNL is een Sandd een goede samenwerkingspartner
334

 en is de optie om het 

Sandd netwerk te gebruiken door de ACM buiten beschouwing gelaten.
335

 Volgens 
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PostNL vergt het voor Sandd een beperkte inspanning om collectiepunten in Nederland 

in te richten voor zakelijke afzenders en nemen distributiepartners van Sandd op 

verschillende plaatsen in Nederland post van MKB-klanten aan.
336

 Daarnaast biedt 

Sandd volgens PostNL in tegenstelling tot wat de ACM stelt naast 72+-uurs partijenpost 

ook 48-uurs en 24-uurs partijenpost aan. In 2015 is Sandd volgens PostNL gestart met 

een test van 24-uurs post 5 dagen in de week in Den Haag en Wageningen met eigen 

netwerk. Sandd heeft ingeschreven in de aanbesteding Amstelveen voor 24-uurs post.
337

 

884. De ACM merkt op dat Sandd een landelijk netwerk heeft om op twee dagen in de week 

post te bezorgen. Sandd behaalt deze dekking door de inzet van een groep 

subcontractors die (exclusief voor Sandd) bezorgen in regio’s waar Sandd geen eigen 

bezorgers heeft. PostNL schaart deze subcontractors ten onrechte onder de regionale 

postvervoerbedrijven, aangezien deze subcontractors alleen voor Sandd bezorgen en 

ook niet dagelijks bezorgen, maar slechts op de twee dagen dat Sandd bezorgd. De 

dekking van regionale postvervoerbedrijven wordt op deze manier door PostNL 

overschat. 

885. De bewering van PostNL dat regionale postvervoerbedrijven kunnen terugvallen op 

Sandd is ook onterecht. Sandd zou de bezorging van 72+-uurs partijenpost voor 

postvervoerbedrijven voor zijn rekening kunnen nemen in regio’s waar zij niet actief zijn. 

PostNL vergeet echter dat de wijze waarop Sandd zijn processen heeft ingeregeld (met 

codering en presortering) wezenlijk anders zijn dan de processen van regionale 

postvervoerbedrijven. Regionale postvervoerbedrijven moeten dermate (kostbare) 

wijzigingen in hun processen aanbrengen om de post gecodeerd en voorgesorteerd voor 

verder vervoer door Sandd gereed te maken dat dit geen aantrekkelijke route is. Daarbij 

komt dat regionale postvervoerbedrijven voornamelijk 24-uurs partijenpost vervoeren en 

Sandd daarvoor geen alternatief is. 

886. Sandd biedt op dit moment namelijk geen 24-uurs partijenpost en heeft in de afgelopen 

jaren geen aanbod aan 24-uurs partijenpost gehad. Dat Sandd testen heeft uitgevoerd 

voor 5-daagse bezorging en dat deze tot op heden niet hebben geleid tot een regulier 

aanbod geeft juist aan dat het niet zo eenvoudig is om een netwerk voor het vervoer van 

post vijf dagen in de week te realiseren. 

887. Daarnaast doet PostNL voorkomen alsof Sandd in staat is om een met PostNL 

vergelijkbare 48-uursdienstverlening te leveren. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. 
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Sandd bezorgt twee dagen in de week, op dinsdag en op vrijdag. Aan sommige zakelijke 

klanten biedt Sandd inderdaad de mogelijkheid om in een bepaalde week - onder 

voorbehoud van beschikbare capaciteit voor verwerking en verder vervoer – partijenpost 

op woensdag aan te leveren voor bezorging op vrijdag. Op deze manier wordt voor de 

desbetreffende klanten in de praktijk een 48-uurs dienst gerealiseerd. Dit geeft aan dat er 

maar één dag in de week daadwerkelijk sprake is van een geclausuleerd – namelijk voor 

sommige klanten – aanbod aan 48-uurs partijenpost van Sandd. Dit is echter iets anders 

dan de mogelijkheden die PostNL biedt om 48-uurs partijenpost aan te bieden. Het 

standaardaanbod van PostNL is niet beperkt tot specifieke klanten maar voor alle klanten 

en kent twee vaste aanleverdagen namelijk dinsdag en donderdag. 

888. Sandd heeft één landelijk collectiepunt waar de gecodeerde en op bezorging 

voorgesorteerde post wordt aangeleverd door klanten. Er zijn geen andere 

collectiepunten en de bewering dat Sandd met een beperkte inspanning structureel 

decentraal verspreid over het land collectiepunten kan inrichten voor zakelijke afzenders 

wordt niet gestaafd door de praktijk. Daarbij komt dat distributiepartners van Sandd niet 

verantwoordelijk zijn voor collectie, maar soms worden ingezet voor het vervoer van een 

drukkerij – waarbij partijenpost wordt gedrukt en verpakt – naar het centrale 

sorteercentrum in Apeldoorn.
338

 

889. PostNL stelt dat regionale postvervoerbedrijven aan cherry picking kunnen doen en niet-

of minder winstgevende post in plaats van zelf te bezorgen bij PostNL kunnen 

aanleveren. Dit geeft postvervoerbedrijven een concurrentievoordeel.
339

  

890. De ACM deelt deze stelling van PostNL niet. De analyse van dominantie op de drie 

relevante markten is immers in afwezigheid van artikel 9 van de Postwet. In afwezigheid 

van dit artikel bestaat voor postvervoerbedrijven de mogelijkheid niet om post via het 

netwerk van PostNL te laten vervoeren, en zeker niet tegen condities waarbij PostNL 

regionale postvervoerbedrijven in staat zou stellen om minder interessante post aan te 

bieden. Daarom kunnen de door PostNL gestelde concurrentievoordelen voor 
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postvervoerbedrijven, door het aanleveren van minder interessante post bij PostNL, niet 

optreden. 

Kopersmacht 

891. Volgens PostNL hebben afzenders van partijenpost - in het bijzonder grootzakelijke 

afzenders van partijenpost – wel degelijk inkoopmacht.
340

 Volgens PostNL is er op de 

grootzakelijke markt sprake van een biedmarkt met zeer scherpe aanbiedingen. De 

belangrijkste reden is volgens PostNL dat de volumeafhankelijke kosten veel lager zijn 

dan de ACM doet voorstellen, waardoor scherp op prijs wordt geconcurreerd tussen 

PostNL en Sandd. Volgens PostNL is Sandd, in tegenstelling tot wat de ACM beweert, 

voor de middenzakelijke markt wel een alternatief, omdat zakelijke afzenders over 

meerdere aanleverpunten zouden beschikken om post aan te leveren waardoor er geen 

relatief hoge kosten zijn voor het centraal aanleveren. Hierdoor hebben zij volgens 

PostNL ook kopersmacht.
341

 

892. De ACM heeft in het Ontwerpbesluit 2016 over het bestaan van kopersmacht van 

zakelijke afzenders op de grootzakelijke markt geconcludeerd dat deze onvoldoende is 

om PostNL effectief te disciplineren om zeer scherpe prijzen te bieden. PostNL biedt in 

de grootzakelijke markt wellicht scherpe prijzen, maar dit gebeurt echter met name op het 

segment van 72+-uurs partijenpost. In het segment van 24-uurs partijenpost bestaat ook 

op de grootzakelijke markt onvoldoende kopersmacht om PostNL effectief te 

disciplineren. PostNL voert geen overtuigende nieuwe argumenten aan om deze 

conclusie te herzien. Zo gaat PostNL niet in op het belang van het individuele aandeel 

van een grootzakelijke afzender en de onafhankelijkheid van deze afzender voor PostNL, 

waardoor PostNL zeer scherpe prijzen zou moeten bieden op 24-uurs partijenpost en dus 

over het geheel aan partijenpost. 

893. Ook voor de middenzakelijke markt is er geen sprake van kopersmacht. In reactie op de 

stelling van PostNL op dit punt en in aanvulling van hetgeen de ACM al bij zijn reactie op 

kopersmacht op de grootzakelijke markt aangeeft, wijst de ACM er op dat het aanleveren 

bij Sandd centraal dient te gebeuren en niet bij decentrale locaties kan. Een 

middenzakelijke afzender moet hierdoor extra kosten maken voor het aanleveren bij 

Sandd in plaats van bij PostNL en deze kosten per poststuk nemen toe naarmate het 

volume van een partij kleiner is. Een aanbod van Sandd is derhalve minder gunstig wat 

de vermeende mogelijkheden van middenzakelijke afzenders om PostNL en Sandd tegen 
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elkaar uit te spelen verkleind.
342

 Regionale postvervoerbedrijven bedienen in beperkte 

mate middenzakelijke afzenders. In afwezigheid van artikel 9 is er ook geen mogelijkheid 

om een uniform, scherp landelijk aanbod te doen. Deze postvervoerbedrijven kunnen 

door zakelijke afzenders dus niet gebruikt worden om PostNL effectief te disciplineren. 

De ACM ziet derhalve niet in waarom er sprake is van onderschatting van kopersmacht. 

894. PostNL stelt dat hij wordt gedisciplineerd door digitale concurrentie.
343

 In de meest 

recente zienswijze vult PostNL dit punt verder aan.
344

 Volgens PostNL zet de substantiële 

daling van het geadresseerde binnenlandse postvolume in de afgelopen periode en in de 

komende jaren zich door en is dit onmiskenbaar het gevolg van digitalisering. PostNL kan 

zich in aanwezigheid van digitale alternatieven niet onafhankelijk gedragen van zijn 

klanten en concurrenten en moet in zijn prijsstelling sterk rekening houden met het risico 

dat klanten overstappen. Concurrentiedruk wordt versterkt doordat digitalisering 

eenrichtingsverkeer is. 

895. Digitalisering is volgens PostNL geen autonome trend. De ACM suggereert dat 

digitalisering losstaat van kostenoverwegingen. Kostenoverwegingen zijn een integraal 

onderdeel van de overweging van verzenders om communicatie al dan niet te 

digitaliseren. Dit blijkt onder meer uit de prijselasticiteit. De concurrentiedruk van digitale 

communicatie blijkt ook uit diverse voorbeelden van PostNL.
345

 De ACM had de aan de 

voorbeelden ten grondslag liggende bredere markttrend moeten onderzoeken.
346

 

896. Volgens PostNL miskent de ACM door het negeren van digitalisering ook de toegenomen 

inkoopmacht van verzenders die op geloofwaardige wijze kunnen dreigen om grote 

gedeeltes van hun poststromen te digitaliseren.
347

 

897. Volgens de ACM kan disciplinering door het gebruik van elektronische 

communicatiemiddelen indirect een rol spelen in de onderhandelingen tussen midden- en 

grootzakelijke afzenders met postvervoerbedrijven. De dreiging om minder post te gaan 

verzenden kan een middel zijn om net iets gunstigere inkoopvoorwaarden te bedingen bij 
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postvervoerbedrijven. In die zin hebben midden- en grootzakelijke afzenders enige mate 

van inkoopmacht. Dit ontkent de ACM ook niet. Feit blijft dat voor een effectieve 

disciplinering een geloofwaardige dreiging van zakelijke afzenders nodig is om post niet 

meer te laten verzenden. Hiervan is geen sprake omdat elektronische 

communicatiemiddelen geen volwaardig alternatief zijn voor postvervoer, zoals ook 

beschreven en geconcludeerd bij de marktafbakening. 

898. Dat er sprake is van markten voor het vervoer van partijenpost die als gevolg van 

digitalisering krimpen in termen van volumes en de komende jaren nog verder zullen 

krimpen is geen punt van discussie. Zakelijke afzenders van post versturen steeds 

minder post door de beschikbaarheid van snellere en betere communicatiemiddelen die 

over de tijd heen ook goedkoper worden. De volumedaling is hierbij zoals eerder 

aangegeven niet het gevolg van wat er in de postmarkt gebeurd maar wat voor exogene 

ontwikkelingen er plaatsvinden. Een krimpende markt is op zichzelf onvoldoende reden 

om te betrekken als relevante indicator voor het bepalen van een machtspositie. Een 

gebonden groep van afnemers kan in een krimpende markt nog steeds geconfronteerd 

worden door een onderneming met een machtspositie die zich onafhankelijk van zijn 

klanten kan gedragen. De ACM acht het feit van krimpende volumes dus op zichzelf geen 

relevante indicator bij de beoordeling van dominantie. 

899. De stellling van PostNL dat digitalisering eenrichtingsverkeer is en - naar PostNL 

suggereert - dat post die eenmaal niet meer verzonden wordt nooit meer verzonden zal 

worden is door PostNL niet verder onderbouwd. Het is zeker te verwachten dat de 

volumes aan brievenbuspost de komende jaren verder zullen dalen, maar dit is wat 

anders dan te stellen dat schriftelijke correspondentie die via elektronische weg verloopt 

niet vervangen kan worden door post. De ACM verwacht dat als gevolg van digitalisering 

er meer (gerichte) mogelijkheden zijn en verder ontstaan voor direct mail en het 

genereren van toegevoegde waarde in het vervoer van direct mail.
348

 Deze ontwikkeling 

wordt dan juist gedreven door de complementariteit van de mogelijkheden tot digitaal en 

fysiek verzenden. 

Potentiële concurrentie 

900. PostNL stelt dat hij wel degelijk wordt gedisciplineerd door potentieel toetredende 

postvervoerbedrijven.
349
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901. De ACM kan PostNL niet volgen in zijn bewering dat hij wordt gedisciplineerd door 

potentiële toetreding. De laatste jaren zijn er, ondanks forse tariefstijgingen van 24-uurs 

partijenpost, geen nieuwe postvervoerbedrijven van enig formaat actief geworden in het 

vervoer van partijenpost. Het is daarom dan ook niet aannemelijk dat PostNL zich laat 

disciplineren door potentiële toetreding. 

902. FRL post
350

 zet vraagtekens bij de stelling dat toetreding vanuit de krantendistributie tot 

het vervoer van 24-uurs partijenpost onwaarschijnlijk is. FRL Post voert daartoe aan dat 

binnen de krantendistributie vaste bezorgwijken zijn gevormd, dit ook structuur geven aan 

de sortering van post, met de distributie een groot gedeelte van de hele provincie wordt 

afgedekt en er geen sprake is van meerkosten voor distributie. Omdat volgens FRL Post 

ook in de krantensector de minimumloon-eis boven tafel hangt kan een aanvulling met 

postbezorging een welkome aanvulling vormen bij het zoeken naar kostenverlaging voor 

de krantendistributie. 

903. De ACM volgt FRL Post in zijn gedachte dat er in theorie mogelijkheden zijn om vanuit de 

distributie en bezorging van kranten andere activiteiten te ontplooien zoals het 

distribueren en bezorgen van post. De ACM betwijfelt echter ten zeerste of het 

gezamenlijk vervoeren van kranten en partijenpost leidt tot breedtevoordelen in de zin dat 

de gezamenlijke kosten voor het vervoeren van deze producten in de praktijk leiden tot 

lagere kosten dan het afzonderlijk distribueren. Het vervoer van partijenpost omvat meer 

activiteiten dan alleen distribueren en bezorgen en vereist aanvullende activiteiten. De 

door de ACM genoemde argumenten waarom zij geen toetreding van bedrijven vanuit de 

distributie en bezorging van dagbladen verwacht blijven onverkort van toepassing. 
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Hoofdstuk VI Potentiële mededingingsproblemen 

904. In dit hoofdstuk worden de bezwaren van PostNL tegen de door de ACM geïdentificeerde 

potentiële mededingingsproblemen besproken. Hierin wordt een onderscheid gemaakt 

tussen toegangs- en prijsgerelateerde mededingingsproblemen. PostNL heeft in een 

aantal van zijn grieven aangevoerd dat de door de ACM beschreven 

mededingingsproblemen zich in het geheel niet voordoen. De ACM merkt hierbij op dat in 

dit hoofdstuk wordt beoordeeld welke mededingingsbeperkende gedragingen PostNL, 

gelet op zijn AMM-positie, zou kunnen vertonen. Voor het opleggen van verplichtingen is 

het immers niet noodzakelijk dat de mededingingsproblemen zich ook feitelijk voordoen. 

Het is voldoende dat PostNL de prikkel en de mogelijkheid heeft om bepaalde 

mededingingsbeperkende gedragingen te vertonen.
351

 Bovendien merkt de ACM in dit 

kader nog op dat de ACM sommige van de genoemde potentiële 

mededingingsproblemen in de praktijk reeds tegenkomt. 

Analysekader voor potentiële mededingingsproblemen 

905. PostNL stelt dat het in het geheel niet mogelijk is om potentiële mededingingsproblemen 

vast te stellen door tekortkomingen in de analyse van de relevante markt en de 

dominantieanalyse.
352

 

906. De ACM volgt PostNL niet in zijn stelling. Hiervoor verwijst de ACM naar de behandeling 

van de zienswijze van PostNL ten aanzien van marktafbakening en de 

dominantieanalyse. Hierin zet de ACM uiteen dat zij de marktafbakening en de 

dominantieanalyse op de juiste manier heeft uitgevoerd. Voor zover tekortkomingen in 

het onderzoek er al toe zouden leiden dat het in het geheel niet mogelijk is om potentiële 

mededingingsproblemen vast te stellen, is dit hier dus niet aan de orde. 

907. PostNL betoogt dat de ACM ten onrechte de prikkel van PostNL om 

mededingingsbeperkend gedrag te vertonen heeft vastgesteld op grond van algemene 

overwegingen over het rationele gedrag van op winstmaximalisering gerichte 

ondernemingen. In dit verband stelt PostNL dat de ACM aannemelijk dient te maken dat 

PostNL – en niet slechts een hypothetische, rationeel handelende, op 

winstmaximalisering gerichte onderneming – zich zonder ingrijpen vooraf schuldig zou 

maken aan mededingingsbeperkend gedrag. Ook moet de ACM volgens PostNL 

aannemelijk maken waaruit dat gedrag dan zou bestaan. Als PostNL zich in het verleden 

niet schuldig heeft gemaakt aan mededingingsbeperkende gedragingen, moet de ACM 
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kunnen wijzen op veranderde omstandigheden, waardoor PostNL dit in de toekomst wel 

zou (kunnen) doen.
353

 

908. De ACM volgt het betoog van PostNL niet. De ACM wijst hierbij op de rechtspraak van 

het CBb in het kader van AMM-regulering in de telecomsector. Het CBb heeft meermaals 

overwogen dat voor het bestaan van potentiële mededingingsproblemen niet 

noodzakelijk is dat de AMM-partij concrete plannen heeft om de mededinging te 

beperken. Voldoende is dat de mogelijkheid en de prikkel bestaan. Volgens het CBb mag 

de prikkel geconstateerd worden op grond van algemene overwegingen aangaande 

rationeel gedrag van op maximalisering van de winst gerichte ondernemingen.
354

 Op 

basis van het voorgaande ziet de ACM ook niet waarom zij, zoals PostNL stelt, 

aannemelijk zou moeten maken waaruit het mededingingsbeperkend gedrag van PostNL 

uit bestaat. Een dergelijke bewijslast voor de ACM past, gelet op de hierboven 

aangehaalde jurisprudentie, niet binnen het AMM-reguleringskader. De ACM moet 

slechts aantonen dat er een mogelijkheid en een prikkel is voor PostNL om bepaalde 

vormen van mededingingsbeperkend gedrag toe te passen. De ACM hoeft niet aan te 

tonen dat de mededingingsproblemen zich met absolute zekerheid voordoen.
355

 De 

werkwijze van de ACM is volledig in lijn met de jurisprudentie. 

909. PostNL stelt zich, onder verwijzing naar de Beleidsregel, op het standpunt dat – gegeven 

de kwetsbare situatie in het Nederlandse postvervoer – niet elk verondersteld potentieel 

mededingingsprobleem aanleiding kan geven tot het opleggen van ex ante 

verplichtingen. Dit zou, aldus PostNL, uitsluitend kunnen in het geval van 

mededingingsbeperkende gedragingen waardoor de belangen van eindgebruikers ernstig 

worden geschaad.
356

 

910. De ACM stelt vast dat deze stelling van PostNL zich in essentie richt tegen de in het 

marktanalysebesluit opgelegde verplichtingen in relatie tot de mate van schadelijkheid 

van het potentieel mededingingsbeperkend gedrag. De ACM meent dat de stelling van 

PostNL geen hout snijdt omdat een mededingingsprobleem naar zijn aard altijd belangen 

van eindgebruikers schaadt. Mededingingsproblemen leiden immers tot uitbuiting van 

consumenten of uitsluiting van concurrenten. Beide opties zorgen voor een 

welvaartsverlies voor de eindgebruiker van post. De vraag of de oplegging van 

verplichtingen ter remediëring van vastgestelde potentiële mededingingsproblemen 
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noodzakelijk en proportioneel is, beantwoordt de ACM in het hoofdstuk over de 

verplichtingen.  

911. PostNL betoogt verder dat het door de ACM toegepaste analysekader niet juist is, omdat 

zij de potentiële mededingingsproblemen niet per afgebakende markt heeft vastgesteld. 

PostNL is van mening dat de ACM de potentiële mededingingsproblemen niet voldoende 

per afgebakende markt heeft geanalyseerd. De concurrentiesituatie en de mate van 

dominantie verschillen namelijk per veronderstelde deelmarkt. De ACM had zich bij de 

analyse van de potentiële mededingingsproblemen niet mogen beperken tot 24-uurs 

partijenpost.
357

 

912. De ACM merkt op dat de prijsgerelateerde potentiële mededingingsproblemen zich 

kunnen voordoen op 24-uurs partijenpost voor alle drie de markten, maar de mate waarin 

een specifiek prijsgerelateerd mededingingsprobleem zich op een bepaalde markt 

voordoet, verschilt. Waar relevant heeft de ACM de verschillen op specifieke 

prijsgerelateerde mededingingsproblemen tussen de verschillende deelmarkten 

weergegeven in het besluit. 

913. Daarnaast stelt de ACM dat alle toegangsgerelateerde potentiële 

mededingingsproblemen voor 24-uurs partijenpost zich in gelijke mate op de 

kleinzakelijke, middenzakelijke en grootzakelijke markt kunnen voordoen. De ACM heeft 

in reactie op de zienswijze van PostNL in meer detail aangegeven waarom de potentiële 

toegangsproblemen zich in gelijke mate voordoen op de verschillende deelmarkten. Deze 

uitleg kan worden gevonden in paragraaf 3.4 tot en met 3.6 van het besluit. 

914. Ook voert PostNL aan dat gedegen kwantitatief onderzoek naar potentiële 

mededingingsproblemen ontbreekt. Ten eerste omdat de ACM haar onderzoek baseert 

op een suggestieve en gedateerde probleeminventarisatie uit 2014. Ten tweede omdat 

de ACM de potentiële mededingingsproblemen baseert op artikel 9-onderzoeken en ten 

derde omdat de ACM geen kwantitatieve analyse heeft gedaan naar de potentiële 

mededingingsproblemen terwijl de beleidsregel dit wel verplicht.
358

  

915. De ACM meent dat zij wel degelijk voldoende gedegen onderzoek heeft gedaan naar de 

potentiële mededingingsproblemen. De ACM gaat in het onderstaande afzonderlijk in op 

de probleeminventarisatie, het baseren van de potentiële mededingingsproblemen op 

artikel 9-onderzoeken en het ontbreken van een kwantitatieve analyse. 
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916. De ACM merkt op dat de probleeminventarisatie destijds puur als startpunt voor een 

marktanalyse is gebruikt. De probleeminventarisatie heeft inzichtelijk gemaakt welke 

(deel)markten de ACM het beste kon onderzoeken. De probleeminventarisatie heeft de 

ACM in de goede richting geleid en had geenszins tot doel om alle bestaande problemen 

volledig in kaart te brengen. Dit laatste zou ook onlogisch zijn omdat het inherent is aan 

ex ante regulering dat de potentiële mededingingsproblemen in kaart worden gebracht en 

worden geremedieerd. Een probleeminventarisatie kan daarentegen alleen de bestaande 

problemen in kaart brengen. Het is daarom goed mogelijk dat sommige problemen die 

destijds uit de inventarisatie naar voren kwamen op dit moment anders beoordeeld 

moeten worden, maar dat staat een marktanalyse gebaseerd op zorgvuldig onderzoek 

niet in de weg. Daarvoor is het immers van belang of de ACM de potentiële 

mededingingsproblemen voldoende heeft aangetoond door middel van beschrijving van 

de prikkel en mogelijkheid dat bepaald mededingingsbeperkend gedrag zich kan 

voordoen. Aangezien de ACM de potentiële mededingingsproblemen in het 

marktanalysebesluit heeft aangetoond, heeft zij voldaan aan de eisen van zorgvuldigheid 

en proportionaliteit en is het dus ook irrelevant hoe oud de probleeminventarisatie is.  

917. Hierop voortbouwend benadrukt de ACM dat zij de door haar geformuleerde potentiële 

mededingingsproblemen dus ook niet op artikel 9-onderzoeken heeft gebaseerd maar op 

de mogelijkheid en prikkel dat bepaald gedrag zich kan voordoen. Desalniettemin heeft 

de ACM bij de beschrijving van de potentiële mededingingsproblemen meermaals 

verwezen naar de artikel 9-onderzoeken omdat deze onderzoeken de prikkel en de 

mogelijkheid voor PostNL laten zien om bepaald mededingingsbeperkend gedrag te 

vertonen. Daargelaten of de rechter uiteindelijk besluit of artikel 9 ten aanzien van de 

lopende procedures daadwerkelijk is geschonden, merkt de ACM op dat zij in de artikel 

9-onderzoeken heeft gezien dat PostNL het gedrag vertoont dat de ACM als potentieel 

mededingingsprobleem juist probeert te remediëren. Daarmee vormen de artikel 9-

onderzoeken een perfect voorbeeld voor de door de ACM geïdentificeerde potentiële 

mededingingsproblemen. 

918. Ten aanzien van de stelling van PostNL dat het onderzoek ontoereikend is omdat de 

ACM de door haar geconstateerde potentiële mededingingsproblemen niet kwantitatief 

heeft onderzocht, merkt de ACM op dat het niet mogelijk is om potentiële 

mededingingsproblemen met voldoende zekerheid te kwantificeren. Het betreft immers 

gedrag dat zich in potentie kan voordoen maar waarvan onduidelijk is wanneer en in 

welke mate het zich kan voordoen. Door de onzekerheden die dit meebrengt kunnen er 

geen betrouwbare aannames worden gedaan over de effecten hiervan en is 

kwantificering dus niet mogelijk. Het bovenstaande wordt bovendien ondersteund door de 

Beleidsregel. Uit artikel 4, eerste en tweede lid, van de Beleidsregel volgt immers dat de 
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ACM de impact van de door haar op te leggen verplichtingen zo veel mogelijk moet 

kwantificeren. Uit de Beleidsregel blijkt niet dat de ACM een kwantitatieve analyse moet 

uitvoeren ten aanzien van de potentiële mededingingsproblemen. Dit zou ook onlogisch 

zijn omdat de potentiële mededingingsproblemen an sich geen impact hebben op de 

bedrijfsvoering van PostNL. De verplichtingen die de ACM oplegt, hebben daarentegen 

wel een directe impact op de bedrijfsvoering van PostNL en daarom schrijft de 

Beleidsregel voor dat deze verplichtingen wel gekwantificeerd moeten worden. De ACM 

heeft aan dit vereiste voldaan. 

919. PostNL stelt bovendien dat de ACM in strijd handelt met de Beleidsregel omdat zij in de 

analyse van de potentiële mededingingsproblemen te veel nadruk legt op behoud en 

bevordering van concurrentie in plaats van op de belangen van eindgebruikers. De 

analyse voldoet volgens PostNL niet aan de Beleidsregel omdat het 

eindgebruikersbelang centraal staat, waarbij behoud of bevordering van concurrentie 

geen doel op zich is.
359

  

920. De ACM is van oordeel dat de stelling van PostNL onjuist is. Uit artikel 2 van de 

Beleidsregel, waar de doelen van ex ante toezicht uiteen worden gezet, volgt 

onomstotelijk dat concurrentie wel degelijk een expliciete doelstelling van de wetgever is. 

Ter illustratie wijst de ACM erop dat het tweede lid, onder b, van het voornoemde artikel 

de ACM verplicht om zijn marktanalysebesluit zodanig in te richten dat 

postvervoerbedrijven op de lange termijn kunnen concurreren op zowel prijs als kwaliteit 

van de postvervoerdiensten.  

921. Daar komt nog bij dat het belang van de eindgebruiker bij uitstek gediend wordt als er 

voldoende concurrentie op de markt aanwezig is. Dit is evident de ratio achter artikel 2 

van de Beleidsregel. Via de opgelegde verplichtingen beschermt de ACM dus de 

eindgebruikersbelangen en handelt zij dus in overeenstemming met de Beleidsregel. 

922. Tot slot maakt PostNL een algemene opmerking over de invulling van toegang voor 

postvervoerbedrijven. PostNL verleent toegang aan postvervoerbedrijven waarbij de 

product- en tariefstructuur van PostNL wordt gerespecteerd. De ACM neemt daarentegen 

een business model van arbitrage als uitgangspunt, terwijl het HvJEU in het bpost-arrest 

heeft bepaald dat postvervoerbedrijven dit niet hoeven te faciliteren en er minder 

vergaande alternatieven bij de ACM bekend zijn. De ACM heeft dit volgens PostNL 
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onvoldoende onderzocht en meegewogen in het kader van haar analyse van de 

potentiële mededingingsproblemen.
360

 

923. De ACM kan zich niet vinden in de kritiek van PostNL. Het Ontwerpbesluit 2017 sluit 

stapelaars juist uit door te bepalen dat een postvervoerbedrijf maximaal 70 procent van 

zijn volumes met gebruik van het netwerk van PostNL mag bezorgen om aanspraak te 

kunnen maken op toegang tot het netwerk van PostNL tegen kostengeoriënteerde 

tarieven. Daarmee is een business model puur gericht op stapelen en arbitrage dus 

onmogelijk en gaat de vergelijking met het bpost-arrest dus ook mank. In dit arrest heeft 

het HvJEU inderdaad bepaald dat postvervoerbedrijven toegang voor pure stapelaars 

niet hoeven te faciliteren, maar zoals hiervoor benadrukt is die situatie niet van 

toepassing. De ratio achter de uitspraak van het HvJEU is gelegen in het feit dat pure 

stapelaars geen invloed hebben op de totaal aan te leveren volumes bij het 

postvervoerbedrijf wiens netwerk zij willen gebruiken. Een postvervoerbedrijf dat verzoekt 

om toegang tot het netwerk van PostNL heeft echter wel invloed op de totaal aan te 

leveren volumes omdat hij, afhankelijk van bijvoorbeeld het toegangstarief, ervoor kan 

kiezen om een groter of kleiner gedeelte van zijn volumes met gebruik van zijn eigen 

netwerk te bezorgen.  

924. Verder wijst de ACM er op dat de omstandigheid dat de verplichting om toegang te 

verlenen meer of minder vergaand kan worden ingevuld, geen verband houdt met het 

zich al dan niet voordoen van potentiële mededingingsproblemen. De mening van 

PostNL dat de ACM dit onvoldoende zou hebben onderzocht en meegewogen, berust 

dan ook op een onjuiste veronderstelling.  

Geen prikkel tot toegangsweigering 

925. PostNL stelt dat hij geen prikkel heeft voor toegangsweigering. Om postvolumes te 

behouden zal PostNL altijd de prikkel hebben, ook gelet op de dalende postvolumes, om 

volumes van andere postvervoerbedrijven te accepteren om de benuttingsgraad van zijn 

eigen netwerk zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast heeft PostNL geen prikkel tot 

toegangsweigering omdat de bruto marges in de postmarkt substantieel zijn en de 

incrementele kosten van het bezorgen van extra volumes laag. In die omstandigheden 

hebben postvervoerbedrijven er belang bij om zoveel mogelijk volume via hun eigen 

netwerk te verwerken. Tot slot heeft PostNL geen prikkel om regionale 

postvervoerbedrijven de toegang tot zijn netwerk te weigeren omdat hij zo de restpost 
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van deze postvervoerbedrijven misloopt. Volgens PostNL zijn er namelijk alternatieven 

voor de restpost omdat Sandd ook een landelijk dekkend netwerk heeft.
361

 

926. De ACM merkt ten eerste op dat, in afwezigheid van artikel 9 van de Postwet, het niet 

verboden is om op basis van de Postwet andere postvervoerbedrijven toegang te 

ontzeggen. In afwezigheid van artikel 9 van de Postwet heeft PostNL dus de mogelijkheid 

om toegang tot zijn netwerk ten behoeve van andere postvervoerbedrijven te weigeren. 

Daarnaast kunnen concurrerende postvervoerbedrijven hun restpost ook niet, zoals 

PostNL stelt, bij Sandd onderbrengen omdat Sandd geen landelijk netwerk voor het 

vervoer van 24-uurs partijenpost heeft. Bovendien heeft de ACM in Figuur 8 (zie 

randnummer 221) aangetoond dat de gecombineerde netwerken van alle regionale 

postvervoerbedrijven geen landelijk netwerk voor 24-uurs partijenpost opleveren. In 

andere woorden zullen postvolumes ofwel direct ofwel via andere postvervoerbedrijven 

bij PostNL worden aangeboden ter bezorging via zijn netwerk. Voor landelijke 24-uurs 

partijenpost zijn zakelijke afzenders in Nederland dus uiteindelijk altijd op PostNL 

aangewezen en heeft hij dus de mogelijkheid om mededingingsbeperkend gedrag te 

effectueren zonder dat hij het risico loopt dat zijn netwerk onderbezet raakt. Er is geen 

corrigerende werking vanuit de markt zelf, hetgeen de mogelijkheid voor PostNL om 

toegang te weigeren bevestigt. De concludeert dat PostNL in afwezigheid van artikel 9 

van de Postwet door gebrek aan andere 24-uursnetwerken de mogelijkheid heeft om 

toegang tot zijn netwerk te weigeren.  

927. Naast de mogelijkheid voor PostNL om postvervoerbedrijven toegang te weigeren, heeft 

PostNL ook een sterke prikkel voor toegangsweigering. Deze prikkel is gelegen in het feit 

dat PostNL zijn inkomsten en winstgevendheid kan verhogen als hij andere 

postvervoerbedrijven de toegang tot zijn netwerk ontzegt. In een dergelijke situatie zullen 

achterliggende klanten van concurrerende postvervoerbedrijven voor hun 24-uurs 

partijenpost moeten terugvallen op PostNL. Het feit dat de infrastructuur van PostNL niet 

gemakkelijk te repliceren is, zoals de ACM in het ontwerpbesluit van juni 2016 heeft 

uiteengezet, is daarbij een verzwarende factor. 

928. PostNL stelt verder dat hij geen prikkel heeft voor toegangsweigering omdat hij de 

bezettingsgraad van zijn netwerk zo hoog mogelijk wil houden. De ACM volgt PostNL 

hierin niet. Juíst de (vrijwel) volledige afwezigheid van concurrenten voor landelijke 24-

uurs partijenpost biedt PostNL op termijn de grootste garantie voor zo groot mogelijke 

postvolumes en een zo hoog mogelijke benutting van zijn netwerk. Dit wordt bereikt door 
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concurrerende postvervoerbedrijven de toegang tot het netwerk te ontzeggen. Sandd, het 

enige andere landelijk opererende postvervoerbedrijf, heeft geen netwerk voor 24-uurs 

partijenpost en de andere postvervoerbedrijven hebben dus geen enkel alternatief voor 

bezorging van 24-uurs partijenpost in het hele land. 

929. Eenzelfde soort argument als hierboven gaat op voor de stelling van PostNL dat hij geen 

prikkel heeft voor toegangsweigering vanwege de hoge bruto marges en de lage 

incrementele kosten in de postsector. Een hoge bruto marge neemt echter niet volledig 

de prikkel weg om volumes van andere postvervoerbedrijven te weigeren. Door 

postvervoerbedrijven toegang te weigeren, kan PostNL de achterliggende klanten van de 

postvervoerbedrijven overnemen voor het gedeelte dat de postvervoerbedrijven zelf niet 

kunnen uitvoeren. Daarnaast is de absentie van concurrenten – hetgeen wordt bereikt 

door hen de toegang tot markt te ontzeggen – de grootste garantie voor grote 

volumeaandelen op de lange termijn. 

930. Voorts merkt de ACM nog op dat PostNL niet onderbouwt dat en waarom de bruto marge 

hoog is. En ook in het geval inderdaad kan worden aangenomen dat er een substantiële 

bruto marge is, gepaard met lage incrementele kosten, heeft PostNL naast de hierboven 

genoemde toegangsgerelateerde problemen ook een mogelijkheid en prikkel voor 

prijsgerelateerd mededingingsbeperkend gedrag. Wanneer de bruto marge hoog is, 

betekent dit automatisch dat de variabele kosten laag zijn. Lage variabele kosten bieden 

PostNL vervolgens de mogelijkheid om in afwezigheid van regulering roofprijzen te 

hanteren om zo concurrenten uit de markt te drukken. Dit voorbeeld laat zien dat PostNL 

ook bij een hoge bruto marge niet altijd zal streven naar een zo hoog mogelijke 

benuttingsgraad van zijn netwerk.  

931. Het door de ACM veronderstelde potentiële mededingingsprobleem van 

toegangsweigering bestaat volgens PostNL niet. De problemen die hieraan gerelateerd 

zijn – discriminatoir gebruik/achterhouden van informatie, oneigenlijk gebruik van 

informatie, vertragingstechnieken, onbillijke voorwaarden, kwaliteitsdiscriminatie, 

koppelverkoop en strategisch productontwerp – kunnen zich dus automatisch ook niet 

voordoen. Desalniettemin gaat PostNL in op alle door de ACM veronderstelde 

mededingingsproblemen.
362

 

932. Voordat de ACM ingaat op de zienswijze van PostNL met betrekking tot de aan 

toegangsgerelateerde mededingingsproblemen, merkt de ACM op dat PostNL geen 
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correcte voorstelling van zaken geeft. Een aantal van de door de ACM genoemde aan 

toegang gerelateerde mededingingsproblemen hebben zich ook daadwerkelijk 

voorgedaan, zelfs in de aanwezigheid van artikel 9 van de Postwet. De stelling van 

PostNL dat deze problemen zich niet kunnen voordoen omdat er geen prikkel tot de facto 

toegangsweigering is, gaat dus niet op. De problemen die de ACM schetst laten juist zien 

dat er sprake is van de prikkel om (de facto) toegang te weigeren en dat PostNL hier ook 

naar handelt. 

Discriminatoir gebruik/achterhouden van informatie 

933. PostNL is het niet eens met de stelling van de ACM dat PostNL, ondanks dat hij op basis 

van artikel 9 van de Postwet daartoe verplicht was, postvervoerbedrijven niet op de juiste 

wijze geïnformeerd heeft over de voor hen van belang zijnde informatie. PostNL bestrijdt 

dat hij artikel 9 van de Postwet überhaupt heeft overtreden en stelt dat de ACM artikel 9 

van de Postwet niet wetsconform interpreteert. PostNL vindt het onterecht dat de ACM 

ter onderbouwing van het gebrek aan transparantie verwijst naar de 

handhavingsprocedures op grond van artikel 9 van de Postwet omdat de uitleg van de uit 

dit artikel voortvloeiende transparantieverplichting nog ter toetsing bij de rechter voorligt. 

Verder stelt PostNL dat artikel 9-overtredingen geen overtreding van enige 

mededingingsrechtelijke norm inhouden
363

  

934. Bovendien voert PostNL aan dat de ACM niet heeft onderbouwd dat PostNL een prikkel 

heeft voor het achterhouden van informatie en PostNL meent dan ook dat deze stelling 

onaannemelijk is. PostNL kan postvervoerbedrijven namelijk niet op deze manier 

beperken omdat zij alternatieven en de mogelijkheid hebben om hun restpartijen op 

naam van de afzender of als losse post bij PostNL aan te bieden. Daarnaast meent 

PostNL dat zij tot op heden post van bepaalde afnemers nooit heeft geweigerd of 

vertraagd.
364

  

935. Met verwijzing naar randnummer 908 merkt de ACM ten eerste op dat zij de potentiële 

mededingingsproblemen identificeert aan de hand van de beschrijving van de prikkel en 

de mogelijkheid van het vertonen van bepaald gedrag. De ACM heeft in haar 

ontwerpbesluiten zowel de prikkel als de mogelijkheid voor het discriminatoir gebruik en 

het achterhouden van informatie aangetoond en daarmee is dit potentieel 

mededingingsbeperkend gedrag voldoende gemotiveerd. Daarbij is het dus niet van 

belang, zoals PostNL aanvoert, dat hij tot op heden bepaalde afnemers nog nooit heeft 
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geweigerd en vertraagd of dat hij meent dat hij de transparantieverplichting uit artikel 9 

van de Postwet nooit heeft overtreden.  

936. De ACM is het eens met PostNL dat de overtredingen van de transparantieverplichtingen 

nog onder de rechter zijn en dus nog niet in rechte vaststaan. Tegelijkertijd merkt de 

ACM op dat dit niets afdoet aan de juistheid van het geïdentificeerde potentiële 

mededingingsprobleem aangezien PostNL de prikkel en de mogelijkheid heeft om dit 

gedrag te laten zien. De artikel 9 voorbeelden die de ACM noemt, dienen ter illustratie en 

zetten een context neer. Hieruit blijkt dat PostNL, naar de mening van de ACM, zelfs in 

de aanwezigheid van een artikel dat non-discriminatoire en transparante toegang voor 

andere postvervoerbedrijven regelt, mededingingsbeperkend gedrag laat zien. Bovendien 

is het in het kader van het marktanalysebesluit niet van belang of PostNL artikel 9 van de 

Postwet wel of niet heeft overtreden. Gedragingen van PostNL worden onder artikel 9 

van de Postwet namelijk aan een andere norm getoetst dan onder hoofdstuk 3a van de 

Postwet. Zoals eerder benadrukt is in het marktanalysebesluit van belang of PostNL de 

prikkel en de mogelijkheid heeft om bepaald mededingingsbeperkend gedrag. De ACM 

heeft in het marktanalysebesluit voldoende aangetoond dat dit het geval is wat betreft het 

discriminatoir gebruiken of achterhouden van informatie.  

937. PostNL stelt voorts dat artikel 9 van de Postwet geen mededingingsrechtelijke normen 

bevat en dat verwijzingen naar overtredingen daarvan dus niet relevant zijn. De ACM 

merkt op dat dit argument onjuist is. Artikel 9 van de Postwet streeft naar gelijke 

behandeling van andere postvervoerbedrijven ten opzichte van zakelijke klanten van 

PostNL, zodat deze postvervoerbedrijven met PostNL kunnen concurreren, hetgeen aan 

de kern van de mededingingsnotie raakt. Bovendien vervangt hoofdstuk 3a in de Postwet 

– welke bij uitstek mededingingsrechtelijke normen bevat – artikel 9, waardoor de 

artikelen uit hoofdstuk 3a en artikel 9 per definitie artikelen van vergelijkbare strekking 

zijn. De door de ACM aangehaalde voorbeelden van overtredingen van artikel 9 raken 

direct aan de kern van de mededingingsnotie en zijn derhalve relevant in dit kader.  

938. Tot slot reageert de ACM op de stelling van PostNL dat hij geen prikkel heeft tot 

achterhouden van informatie omdat postvervoerbedrijven alternatieven en de 

mogelijkheid hebben om hun restpartijen op naam van de afzender of als losse post bij 

PostNL aan te bieden. Dit is onjuist omdat zulke opties duurder zijn en daarmee dus 

geen reëel alternatief bieden. In dit kader benadrukt de ACM voorts dat argumentatielijn 

van PostNL niks afdoet aan de mogelijkheid en de prikkel voor PostNL om bepaalde 

informatie niet of vertraagd kenbaar te maken aan postvervoerbedrijven. PostNL heeft 

bijvoorbeeld de mogelijkheid om wijzigingen in de voorwaarden of het productaanbod 

achter te houden of geen duidelijkheid te geven over de van toepassing zijnde 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
2
8
6
/4

3
2
 

voorwaarden en tarieven bij grotere of kleinere afnameniveaus. Daardoor heeft een 

toegangsafnemer maar beperkt inzicht in de gevolgen voor de tarieven die hij betaalt als 

hij een nieuwe klant wil contracteren of een klant kwijtraakt. Het achterhouden van 

informatie is onafhankelijk van de aanleverwijze van post en staat dus los van de 

mogelijkheid om restpartijen op naam van de afzender of als losse post bij PostNL aan te 

leveren. De prikkel is gelegen in de kwaliteitsverslechtering die optreedt bij de 

postvervoerbedrijven als gevolg van de informatieachterstand.  

Oneigenlijk gebruik van informatie 

939. PostNL stelt dat hij geen mogelijkheid heeft om informatie oneigenlijk te gebruiken omdat 

hij geen concurrentiegevoelige informatie van andere postvervoerbedrijven ontvangt. 

PostNL stelt dat hij geen informatiestroom heeft waar klantinformatie van concurrerende 

postvervoerbedrijven uit kan worden gegenereerd. De klantnummers die de ACM noemt 

in randnummer 277 van het ontwerpbesluit van juni 2016 zijn op verzoek van de klant 

aangemaakt.
365 

 

940. PostNL voegt daaraan toe dat de ACM geen reden heeft om te veronderstellen dat 

PostNL informatie die hij verkrijgt door toegang te verlenen oneigenlijk zal gebruiken. 

PostNL heeft in zijn Business Principles namelijk vastgelegd dat hij vertrouwelijke 

informatie van postvervoerbedrijven beschermt. De ACM geeft bovendien geen concrete 

voorbeelden van situaties waarin oneigenlijk gebruik van informatie zich heeft 

voorgedaan. Gelet daarop heeft de ACM niet aannemelijk gemaakt dat PostNL zich in de 

toekomst schuldig zal maken aan deze gedraging.
366

  

941. De ACM stelt vast dat PostNL wel degelijk de mogelijkheid heeft om gevoelige informatie 

in te zien van postvervoerbedrijven die post van achterliggende klanten bij PostNL 

aanleveren. PostNL kan via het sorteer- en bezorgingsproces inzien wie de klanten van 

concurrerende postvervoerbedrijven zijn. Wanneer een postvervoerbedrijf zijn post bij 

PostNL aanlevert, heeft PostNL de mogelijkheid om de adressen en/of bedrijfslogo’s op 

de poststukken in te zien. [vertrouwelijk:  

 

 

 

                                                                       ] PostNL zou in theorie een door een 

postvervoerbedrijf aangeleverde lading post integraal kunnen onderscheppen en 
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controleren voordat de post door de sorteermachines gaat. Gecombineerd met de 

informatie die PostNL heeft over de aantallen te versturen post is het dus betrekkelijk 

eenvoudig voor PostNL om een klant van een postvervoerbedrijf een concurrerend 

aanbod te doen. Zulke winback strategieën vergroten de te verwerken postvolumes voor 

PostNL en verkleinen tegelijkertijd de volumes van zijn concurrenten. De prikkel is 

derhalve voldoende duidelijk. 

942. Het argument van PostNL dat hij informatie niet oneigenlijk kan gebruiken omdat hij het 

beschermen van vertrouwelijke informatie in zijn Business Principles heeft vastgelegd is 

onjuist. In de Business Principles verplicht PostNL zichzelf er onder andere toe om 

vertrouwelijke informatie af te schermen ten opzichte van derden. Het beschermen van 

informatie van postvervoerbedrijven voor derden neemt de mogelijkheid en prikkel om 

informatie oneigenlijk te gebruiken niet weg. PostNL kan die informatie immers zélf op 

oneigenlijke wijze gebruiken voor winback strategieën. De bescherming van 

vertrouwelijke informatie ten opzichte van derden is in dat kader in niet relevant. PostNL 

heeft daartoe de mogelijkheid omdat hij inzicht heeft in de achterliggende klanten en 

aangeleverde volumes van de toegangsafnemers. Daarnaast zijn de Business Principles 

van PostNL een interne regeling en geen algemeen geldende wetgeving. Overtreding 

van deze interne regels is gemakkelijker te verbergen en heeft niet direct dezelfde 

gevolgen als overtreding van voor een ieder geldende wetgeving. Ook dit toont aan dat 

het bestaan van de Business Principles de mogelijkheid om potentieel schadelijk gedrag 

te vertonen niet volledig wegneemt.  

943. Verder benadrukt de ACM met verwijzing naar randnummer 908 dat het in dit kader niet 

relevant is dat de ACM geen concrete voorbeelden noemt is. Een potentieel 

mededingingsprobleem hoeft zich niet daadwerkelijk te hebben voorgedaan. 

Vertragingstechnieken 

944. PostNL stelt dat hij geen mogelijkheid heeft om vertragingstechnieken toe te passen 

omdat PostNL niet in staat is om selectief post van bepaalde afnemers te weigeren of te 

vertragen. Het lineaire verwerkingsproces voor dagelijkse verwerking van grote 

hoeveelheden post is daarvoor niet geschikt. Ook voert PostNL aan dat hij geen 

mogelijkheid heeft voor het toepassen van vertragingstechnieken omdat 

postvervoerbedrijven alternatieven hebben en de mogelijkheid om hun restpartijen op de 

naam van de afzender of als losse post bij PostNL aan te bieden. Bovendien hebben 

postvervoerbedrijven de mogelijkheid om restpost door anderen dan PostNL te laten 

bezorgen. Daarnaast meent PostNL ook geen prikkel te hebben voor 

vertragingstechnieken omdat die slechts zouden leiden tot lagere volumes en klachten 
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aan het adres van PostNL. Tot slot benoemt de ACM ook geen concrete voorbeelden van 

door PostNL uitgevoerde vertragingstactieken en op grond daarvan meent PostNL dat de 

ACM de prikkel en de mogelijkheid onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.
 367

  

945. De ACM oordeelt dat de argumentatielijn van PostNL te kort door de bocht is. PostNL 

stelt dat zijn postverwerkingsproces er niet op is ingericht om selectief post te weigeren of 

te vertragen. De ACM kan zich indenken dat het proces van verwerking niet doelgericht is 

ingesteld om de post van postvervoerbedrijven er uit te halen. Het gaat echter niet over 

de vraag of het logistieke proces is aangepast, maar over de vraag of PostNL de prikkel 

en de mogelijkheid heeft om post van postvervoerbedrijven te weigeren en te vertragen. 

Postvervoerbedrijven leveren hun partijen post over het algemeen eenmaal per dag bij de 

verschillende sorteercentra van PostNL aan. Deze aanleveringen zijn voor medewerkers 

van PostNL eenvoudig te identificeren als afkomstig van een postvervoerbedrijf. De 

verschillende partijen die worden aangeleverd moeten worden voorzien van een 

orderformulier ten behoeve van de facturatie. De orderformulieren staan op naam van het 

aanbiedende postvervoerbedrijf. Op deze manier kunnen partijen eenvoudig van elkaar 

worden onderscheiden waardoor een partij aan een postvervoerbedrijf gekoppeld kan 

worden. Bovendien is de post van postvervoerbedrijven vaak uiterlijk herkenbaar door 

een bedrijfslogo of stempel van het desbetreffende postvervoerbedrijf. Op grond van het 

voorgaande zijn medewerkers van PostNL tot aan het punt waar de post de 

sorteermachine ingaat, in staat om deze poststukken te herkennen en te vertragen.  

946. Los van vertragingsmogelijkheden in het sorteerproces zijn er meerdere manieren om te 

vertragen die onafhankelijk zijn van hoe het postverwerkingssysteem is ingericht. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om te vertragen bij het opstellen van contracten 

tussen PostNL en postvervoerbedrijven. 

947. In dit kader stelt PostNL voorts dat hij geen mogelijkheid heeft om vertragingstactieken 

toe te passen omdat postvervoerbedrijven hun restpost aan anderen dan PostNL kunnen 

aanbieden. De ACM kan zich niet vinden in dit argument. De alternatieven waar PostNL 

het over heeft bestaan lang niet altijd omdat PostNL nog steeds het enige landelijke 24-

uurs netwerk heeft en bovendien distributiecentra heeft door het hele land. De kleinere 

netwerkdekking door regionale coöperatie is daar lang niet altijd een wezenlijk alternatief 

voor. De samenwerkende postvervoerbedrijven hebben immers minder aanleverlocaties 

dan PostNL en bovendien is centrale aanlevering in mindere mate mogelijk. Aanlevering 

bij dit alternatieve netwerk kan dus inefficiënties opleveren.  
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948. Verder stelt de ACM dat het argument van PostNL dat hij geen prikkel heeft voor 

vertragingstechnieken onjuist is. De prikkel voor PostNL om vertragingstechnieken toe te 

passen is gelegen in het feit dat de kwaliteit van de dienstverlening van de concurrentie 

van PostNL verslechtert als PostNL het proces vertraagt. Ontevreden eindgebruikers 

zullen in zo’n geval dus mogelijk overstappen naar PostNL. De klachten van 

eindgebruikers zullen bovendien in eerste instantie gericht zijn aan de toegangsafnemers 

en niet aan PostNL. Eindgebruikers hebben namelijk geen inzicht in welke brieven door 

PostNL zijn verstuurd en welke brieven het alternatieve postvervoerbedrijf met gebruik 

van zijn eigen netwerk heeft bezorgd.  

949. De ACM merkt nog op dat zij, in tegenstelling tot wat PostNL aanvoert, wel degelijk 

voorbeelden geeft van vertragingstechnieken in de ontwerpbesluiten. Met verwijzing naar 

randnummer 908, zet de ACM tot slot nogmaals uiteen dat het in dit kader niet relevant is 

of de ACM concrete voorbeelden heeft genoemd van vertragingstechnieken. Een 

mededingingsprobleem hoeft zich niet daadwerkelijk te hebben voorgedaan. 

Onbillijke voorwaarden 

950. PostNL gaat in tegen de opslag voor late aanlevering die de ACM als voorbeeld van 

onbillijke voorwaarden noemt. Volgens PostNL is er een objectieve rechtvaardiging van 

deze voorwaarde, namelijk het waarborgen van de efficiëntie van het sorteringproces. 

Het sorteerproces komt in gevaar wanneer alle klanten hun post tot 21.00 uur kunnen 

aanleveren.
368

 Ook stelt PostNL dat de ACM de toeslag voor late aanlevering onterecht 

als voorbeeld van een onbillijke voorwaarde aandraagt. Met verwijzing naar de uitspraak 

van het CBb in de zaak Uniform Afzenderadres stelt PostNL dat er gelet op de extra 

bewerkelijkheid van gemengde partijen een objectieve rechtvaardiging is voor de toeslag 

voor late aanlevering. De ACM heeft volgens PostNL niet bewezen dat daarvan geen 

sprake is en daarom is het onaannemelijk dat PostNL een prikkel heeft voor het stellen 

van onbillijke voorwaarden.
369

 

951. De ACM wijst er op dat het CBb in de zaak Uniform Afzenderadres weliswaar heeft 

bevestigd dat er een objectieve rechtvaardiging kan bestaan voor gedrag dat onder 

artikel 9 van de Postwet in beginsel discriminerend is, maar ook heeft geoordeeld dat de 

ACM ter zake niet aan de op haar rustende bewijslast en onderzoeksplicht had voldaan. 

Over de toeslag voor late aanlevering heeft het CBb zich niet uitgelaten. Verder merkt de 

ACM op dat het nemen van een marktanalysebesluit zelfstandige betekenis heeft naast 
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de procedures die worden gevoerd over de toepassing van artikel 9 van de Postwet. In 

het marktanalysebesluit onderzoekt de ACM welke potentiële mededingingsproblemen 

zich voordoen als gevolg van de AMM-positie van PostNL en hoe deze potentiële 

problemen via het opleggen van verplichtingen geremedieerd kunnen worden. Bij het 

opleggen van deze verplichtingen moet worden bekeken wat de minst vergaande 

verplichting is die de geconstateerde potentiële problemen wegneemt. Daarmee vergt 

een marktanalysebesluit een andere toets dan de toets die het CBb heeft opgelegd ten 

aanzien van de besluiten die zijn genomen ter handhaving van artikel 9 van de Postwet. 

Tegen die achtergrond kan niet gesteld worden dat de ACM ten onrechte het hanteren 

van een toeslag voor late aanlevering als een voorbeeld van een onbillijke voorwaarde 

heeft benoemd. 

952. De ACM merkt verder op dat PostNL niet voldoende duidelijk maakt waarom late 

aanlevering van post van postvervoerbedrijven problemen oplevert, [vertrouwelijk:  

 

 

                                ]. Daarnaast ondervinden alleen postvervoerbedrijven hinder van de 

voorwaarde late aanlevering. [Vertrouwelijk:  

 

 

 

 

                                                            ]. In aanvulling hierop stelt de ACM dat 

postvervoerbedrijven bovendien een duidelijke reden hebben waarom zij hun post later 

aanleveren, terwijl dit in veel gevallen niet kan worden gezegd van zakelijke klanten. 

953. Bovenstaande punten illustreren dat [vertrouwelijk:  

                                                                                    ] PostNL niet voldoende duidelijk 

heeft gemaakt waarom late aanlevering van postvervoerbedrijven tot extra 

bewerkelijkheid leidt. Het feit dat PostNL deze voorwaarde in aanwezigheid van artikel 9 

van de Postwet hanteert, toont aan dat PostNL in afwezigheid van regulering de 

mogelijkheid en de prikkel heeft om dergelijke onbillijke voorwaarden te stellen. 

954. De ACM wijst erop dat de toeslag voor late aanlevering slechts één voorbeeld van een 

onbillijke voorwaarde is. PostNL heeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid en de prikkel om 

extreem hoge afnamegaranties te vragen aan postvervoerbedrijven of om onredelijk hoge 

zekerheidsstellingen te stellen. Deze voorbeelden worden ook genoemd in het 

marktanalysebesluit en worden niet door PostNL bestreden in zijn zienswijze. 
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955. Nu concurrerende postvervoerbedrijven geen gebruik kunnen maken van een ander 

landelijk netwerk voor 24-uurs partijenpost als zij deze dienst aan hun klanten willen 

bieden, heeft PostNL de mogelijkheid en de prikkel om onbillijke voorwaarden te stellen. 

Door de onbillijke voorwaarden, die concurrenten zullen moeten accepteren vanwege de 

afhankelijkheid van het 24-uursnetwerk van PostNL, zal de kwaliteit van de 

dienstverlening van andere postvervoerbedrijven immers ondermijnd worden, hetgeen de 

dienstverlening van PostNL aantrekkelijker maakt.  

Kwaliteitsdiscriminatie 

956. PostNL stelt dat het vanwege zijn gestandaardiseerde verwerkingsproces niet mogelijk is 

om te differentiëren in de kwaliteit van de postverwerking als het poststromen afkomstig 

van regionale postvervoerbedrijven betreft, aangezien alle poststromen hetzelfde 

verwerkingsproces doorlopen.
370

 PostNL stelt ook geen prikkel te hebben voor dergelijke 

gedragingen, die alleen maar tot minder volume zouden leiden en bovendien tot klachten 

over de dienstverlening van PostNL. Tot slot kan PostNL postvervoerbedrijven niet op 

deze wijze uitsluiten omdat zij alternatieven en de mogelijkheid hebben om hun 

restpartijen op naam van de afzender of als losse post bij PostNL aan te bieden.
371

 

957. Zoals de ACM ook al aangeeft onder het kopje ‘vertragingstechnieken’, is het mogelijk 

voor PostNL om post afkomstig van postvervoerbedrijven te onderscheiden van post 

afkomstig van de zakelijke klanten van PostNL. Nu deze mogelijkheid bestaat kan 

PostNL de kwaliteit van de postbezorging ten aanzien van post van postvervoerbedrijven 

beïnvloeden. Het argument van PostNL dat postvervoerbedrijven de mogelijkheid hebben 

om hun restpartijen op naam van de afzender of als losse post bij PostNL aan te bieden, 

is niet voldoende om kwaliteitsdiscriminatie volledig uit te kunnen sluiten. De 

postvervoerbedrijven zullen namelijk altijd herkenbaar zijn wanneer zij hun restvolumes 

bij PostNL aanbieden.  

Koppelverkoop 

958. Door koppelverkoop kan PostNL zijn positie op aanpalende markten versterken, maar 

hier kan volgens PostNL geen sprake van zijn omdat er slechts één communicatiemarkt 

is en er dus geen aanpalende markten bestaan. Daarnaast stelt PostNL dat klanten niet 

worden gedwongen om 24-uursdiensten in combinatie met andere diensten af te nemen 
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Besluit 

Openbare versie 

 
2
9
2
/4

3
2
 

en dat dit in het verleden ook niet is gebeurd. PostNL is zodoende van mening dat de 

ACM haar overwegingen onvoldoende heeft gemotiveerd.
372

  

959. Zoals reeds uiteen is gezet in de marktafbakening, stelt de ACM vast dat de markt enger 

is afgebakend dan PostNL doet voorkomen en er dus geen sprake is van een enkele 

communicatiemarkt. De ACM ziet voor PostNL de mogelijkheid om 24-uurs partijenpost 

te koppelen aan 48- of 72+-uurs partijenpost die een afnemer niet nodig heeft. PostNL 

heeft hier de mogelijkheid toe omdat postvervoerbedrijven geen alternatief hebben voor 

PostNL als zij een 24-uursdienst op landelijk niveau willen afnemen. Bovendien wordt 

PostNL aan twee kanten geprikkeld voor het gekoppeld verkopen van producten. Aan de 

ene kant verkoopt PostNL meer diensten aan afnemers en aan de andere kant wordt de 

dienstverlening van afnemers duurder door de verplicht gekoppelde producten. 

Aangezien de ACM zowel de mogelijkheid als de prikkel voor het gekoppeld verkopen 

van diensten heeft beschreven, heeft zij voldoende gemotiveerd waarom deze gedraging 

moet worden gezien als een potentieel mededingingsprobleem. De stelling van PostNL 

dat het door de ACM benoemde probleem zich nog nooit heeft voorgedaan is, zoals 

eerder in meer detail uiteengezet, irrelevant in dit kader.  

960. Sandd meent dat PostNL via koppelverkoop ten nadele van Sandd te lage prijzen kan 

hanteren op het 72+-uurssegment. Sandd ziet het 24-uurs- en 72+-uurssegment als 

communicerende vaten. Volgens Sandd heeft PostNL in het geval van koppelverkoop de 

prikkel om in het 24-uurssegment te hoge prijzen te hanteren en in het 72+-uurssegment 

te lage prijzen te hanteren.
373

 

961. De ACM is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de betekenis en de uitwerkingen 

van koppelverkoop ten opzichte van bundeling. Koppelverkoop houdt in dat een afnemer 

alleen een product mag afnemen als hij ook een ander product afneemt. Voor het eerste 

product is het bedrijf de enige aanbieder. In het geval van PostNL betreft dit landelijke 24-

uursdiensten op de kleinzakelijke, middenzakelijke en grootzakelijke markt. Voor het 

tweede product zijn er meerdere aanbieders. Dit zijn 48- en 72+-uurs partijenpost op de 

kleinzakelijke, middenzakelijke en grootzakelijke markt. Koppelverkoop kan op twee 

manieren mededingingsbeperkend zijn. Ten eerste kan een postvervoerbedrijf met een 

dominante positie voor het eerste product koppelverkoop gebruiken om zijn dominantie te 

behouden of uit te breiden naar de markt van het tweede product. Ten tweede kan een 

postvervoerbedrijf met een dominante positie via koppelverkoop afnemers dwingen om te 
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betalen voor diensten die zij niet nodig hebben. Dit verhoogt de kosten voor de afnemers 

waardoor hun concurrentiepositie zwakker wordt. Het risico op het hanteren van 

roofprijzen, zoals Sandd stelt, ligt bij koppelverkoop minder voor de hand. 

962. Bundeling houdt in dat afzonderlijke producten zowel los als in pakketvorm afgenomen 

kunnen worden. Als de afnemer de producten in pakketvorm koopt, zal hier een 

prijsreductie tegenover staan. PostNL kan bijvoorbeeld zijn 24-uursdiensten dus 

gezamenlijk met zijn 48- en 72+-uursdiensten tegen korting verkopen. De ACM ziet in dat 

de kostenreductie van pakketverkoop tot effectief lagere prijzen leidt, ook op het 72+-

uurssegment. Daarmee is echter niet meteen gegeven dat dit een 

mededingingsbeperkende gedraging is. Indien de incrementele prijs van een gebundeld 

product boven de incrementele kosten blijft, hoeft het bundelen van producten niet direct 

een uitsluitend karakter te hebben. In zo’n geval kan het puur volumestimulerend van 

aard zijn. Desalniettemin ziet de ACM ook in dat het voor zakelijke klanten die zowel 24-, 

48- als 72+-uursdiensten afnemen voordeliger is om dit gebundeld bij PostNL af te 

nemen dan los bij PostNL (voor het 24-uursgedeelte) en bij Sandd (voor het 48- en 72+-

uursgedeelte). De ACM merkt in dit kader wel op dat bundelingskortingen een potentieel 

probleem kunnen vormen op 48- en 72+-uurs partijenpost en niet op de 24-uurs 

partijenpost, aangezien het mededingingsbeperkende effect dat bundeling (en 

koppelverkoop) kan hebben zich voordoet in de vorm van concurrentieverzwakking op 

niet-tijdkritische post. 

Strategisch productontwerp 

963. PostNL stelt dat hij zich niet schuldig maakt aan strategisch productontwerp en voert 

daartoe vier subargumenten aan. 

964. (i) Volgens PostNL zijn de voorwaarden per sender en uniform afzenderadres geen 

vormen van strategisch productontwerp en van toegangsweigering. Het betreft non-

discriminatoire toepassing van dezelfde voorwaarden voor zowel eindgebruikers als 

postvervoerbedrijven. Met per sender en uniform afzenderadres voorkomt PostNL dat hij 

tussenpersonen subsidieert. Postvervoerbedrijven die partijen post van verschillende 

afzenders stapelen krijgen met het per sender model of uniform afzenderadres dezelfde 

korting per afzender als de afzenders zelf. Daarnaast zijn deze voorwaarden noodzakelijk 

om extra bewerkelijkheid van verzamelpartijen met meerdere afzenderadressen te 

voorkomen.
374
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965. (ii) Door in dit verband van toegangsweigering te spreken, spreekt de ACM zichzelf tegen 

volgens PostNL. In randnummers 376 en 377 van het Ontwerpbesluit 2016 stelt de ACM 

volgens PostNL dat een verplichting om tarieven die PostNL hanteert voor zakelijke 

klanten non-discriminatoir toe te passen ten aanzien van postvervoerbedrijven niet 

geschikt is omdat de dekking van vaste kosten in gevaar kan komen en omdat het 

andere postvervoerbedrijven de prikkel ontneemt om te investeren in een eigen 

netwerk.
375

  

966. (iii) Volgens PostNL kan hij andere postvervoerbedrijven via de inrichting van zijn 

collectie-, transport- en sorteerproces niet beperken omdat postvervoerbedrijven de 

mogelijkheid hebben om hun restpost via andere bedrijven dan PostNL te verzenden.
376

 

967. (iv) PostNL stelt dat de ACM het systeem van volumekortingen, waarbij deze kortingen 

uitsluitend worden toegekend voor partijen met één afzenderadres (als voorbeeld van 

strategische beperkingen), niet als een mededingingsprobleem kan worden 

gekwalificeerd. PostNL verwijst hiervoor naar de bpost-zaak, waarin het Europees Hof 

oordeelt dat een per sender model niet indruist tegen de non-discriminatieverplichtingen 

uit de Postrichtlijn.
377

 

968. Tot slot is PostNL van mening dat de door de ACM in haar Ontwerpbesluit 2017 

genoemde voorwaarden geen voorbeelden zijn van strategisch productontwerp. Met 

verwijzing naar de uitspraak van het CBb in de zaak Uniform Afzenderadres stelt PostNL 

dat er een objectieve rechtvaardiging is voor de genoemde voorbeelden. Voor zover er 

een verschil is in behandeling tussen postvervoerbedrijven en andere klanten van 

PostNL, wordt dat volgens hem gerechtvaardigd door het verschil in bewerkelijkheid 

tussen de door postvervoerbedrijven en andere klanten aangeleverde partijen post.
378

  

969. De ACM geeft hieronder een gezamenlijke reactie op onder punten (i) tot en met (iv) door 

PostNL aangedragen subargumenten. 

970. Met betrekking tot punt (i) en (iv) stelt de ACM dat PostNL zowel een mogelijkheid als 

een prikkel heeft om zijn productaanbod strategisch in te richten ten nadele van 

toegangsvragers. 
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971. In afwezigheid van artikel 9 van de Postwet heeft PostNL de mogelijkheid om zijn 

producten voor postvervoerbedrijven nadeliger in te richten ten opzichte van zakelijke 

klanten. In afwezigheid van regulering hoeft PostNL immers niet meer te voldoen aan de 

eisen van non-discriminatoire toegang, transparantie en kenbaarheid. Het strategisch 

productontwerp kan zich uiten in het stellen van voorwaarden aan producten die 

effectieve toegang voor postvervoerbedrijven tot de markt bemoeilijken. PostNL zou 

bijvoorbeeld een systeem van volumekortingen kunnen hanteren waarbij de korting op 

het aangeleverde volume wordt bepaald aan de hand van de partijgrootte per afzender, 

in plaats van aan de hand van het totale aangeleverde volume. Ook zou PostNL een 

opslag kunnen rekenen voor het aanleveren van poststukken na een bepaald tijdstip. De 

prikkel is gelegen in het verlagen van de kwaliteit van de dienstverlening of het verhogen 

van de kosten van de toegangsafnemers.  

972. De hierboven genoemde voorbeelden lijken in gelijke mate van toepassing te zijn op 

postvervoerbedrijven en zakelijke klanten, maar hebben doorgaans alleen een nadelige 

invloed op postvervoerbedrijven. Ter illustratie wijst de ACM er op dat 

postvervoerbedrijven, in tegenstelling tot zakelijke klanten, doorgaans post met 

verschillende afzenderadressen aanleveren. Als een volumekorting wordt bepaald aan de 

hand van de partijgrootte per afzender, krijgt de zakelijke klant een grotere korting dan 

postvervoerbedrijven over dezelfde hoeveelheid poststukken. Zakelijke klanten kunnen 

hun poststukken, die allemaal het adres van de klant dragen, wel samenvoegen. 

Postvervoerbedrijven kunnen dat niet doen omdat zij meerdere afzendadressen van 

achterliggende klanten aanleveren. Ook een opslag voor aanlevering na een bepaald 

tijdstip kan een onevenredig nadelig invloed op postvervoerbedrijven hebben als het 

uiterlijke aanlevertijdstip te vroeg is. Postvervoerbedrijven hebben meer tijd nodig dan 

zakelijke klanten om hun post aan te leveren bij PostNL, aangezien postvervoerbedrijven 

postvolumes van meerdere klanten eerst zelf nog moet sorteren en samenvoegen 

voordat het kan worden aangeleverd bij PostNL. Indien postvervoerbedrijven hier te 

weinig tijd voor kunnen nemen, zullen zij het uiterlijke aanlevertijdstip overschrijden en 

dus een opslag verschuldigd zijn aan PostNL. Aangezien het strategisch ontwerpen van 

producten – zoals de genoemde voorbeelden ook laten zien – extra kosten in het leven 

roept voor toegangsvragers ten opzichte van PostNL, hetgeen hun business case en dus 

de mededinging verzwakt, is er ontegenzeggelijk een prikkel voor PostNL om zijn 

producten strategisch in te richten. 

973. Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, zullen bepaalde strategisch ontworpen 

voorwaarden alleen merkbaar zijn voor postvervoerbedrijven. Daarmee zijn zulke 

voorwaarden potentieel discriminerend en potentieel mededingingsbeperkend.  
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974. Tot slot gaat de ACM nog in op de stelling van PostNL dat uit het bpost-arrest blijkt dat de 

hierboven als voorbeeld aangehaalde gedragingen niet als potentiële 

mededingingsproblemen kunnen worden gezien. De ACM stelt dat het bpost-arrest een 

geheel ander wettelijk kader betreft dan het onderhavige AMM-kader. De ACM heeft de 

prikkel en de mogelijkheid voor het effectueren van strategisch productontwerp 

aangetoond en heeft daarmee voldaan aan haar bewijslast. Ten tweede meent de ACM 

dat het bpost-arrest ook niet relevant is omdat de omstandigheden op de Nederlandse 

markt wezenlijk anders zijn dan op de Belgische markt. Daarbij sluit de ACM aan op de 

argumentatie zoals die ook gevoerd wordt in het besluit DivA: 

(1) De Nederlandse en de Belgische markt verschillen sterk, waarbij in België 

consolidators toegang verzoeken voor alle post en in Nederland 

postvervoerbedrijven dat enkel voor restpost doen. Infrastructuurconcurrentie 

speelt geen rol in België, maar wel in Nederland. WIK stelt daarbij vast dat 

concurrenten van PostNL duidelijk gevoelig zijn voor kwantumkortingen. 

(2) Kwantumkortingen spelen een veel beperktere rol in het kortingensysteem van 

bpost van 2010 respectievelijk van 2017 dan in het kortingensysteem van 

PostNL. Het afwijkende prijsgedrag van PostNL wordt volgens WIK veroorzaakt 

door het verschil in marktomstandigheden. 

(3) WIK kwalificeert alleen de “meerjarenvolumekorting” als mogelijke 

kwantumkorting in de zin van bpost. Het grootste deel van de kortingen 

(waaronder de partijgroottekorting) kwalificeert WIK niet als kwantumkorting, 

gericht op het aanwakkeren van de vraag naar postdiensten in de zin van de 

uitspraak bpost.
379

  

975. In aanvulling op de hierboven opgesomde hoofdpunten verwijst de ACM naar het besluit 

DivA ter onderbouwing van haar stelling dat het bpost-arrest niet relevant is in dit 

kader.
380

Met betrekking tot punt (ii) wijst de ACM erop dat zij zichzelf in dit kader niet 

tegenspreekt ten opzichte van randnummer 376 en 377 van het Ontwerpbesluit 2016. 

Zoals de ACM ook heeft verduidelijkt in randnummer 359 van het Ontwerpbesluit 2016, 

ziet de non-discriminatoire toepassing van diensten op de repliceerbaarheid van alle 

elementen van het aanbod van PostNL aan zijn zakelijke klanten, met uitzondering van 

tarieven. In de paragraaf over strategisch productontwerp wordt echter voornamelijk 

gesproken over discriminatie in tariefstelling en kosten. In randnummers 376 en 377 heeft 
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de ACM aangegeven dat zij een wholesaletarief gelijk aan het gunstigste retailtarief niet 

gewenst vindt omdat concurrerende postvervoerbedrijven dit gunstigste tarief dan ook 

kunnen bieden aan klanten aan wie PostNL dit tarief niet kan bieden. Dit zegt niks over 

de repliceerbaarheid van de andere elementen van het aanbod van PostNL. 

976. Met betrekking tot punt (iii) merkt de ACM tot slot op dat andere postvervoerbedrijven, 

zoals de ACM eerder al heeft aangegeven, hun restpost niet volledig bij andere 

postvervoerbedrijven kunnen onderbrengen. PostNL is immers de enige partij met een 

landelijk 24-uursnetwerk.  

Prijsdiscriminatie 

977. PostNL stelt dat hij zich niet schuldig maakt aan prijsdiscriminatie en voert hiertoe een 

aantal argumenten aan. 

978. (i) Prijsdiscriminatie komt niet voor bij PostNL. PostNL stelt dat hij slechts 

prijsdifferentiatie toepast tussen verschillende categorieën van zakelijke afzenders. Dit 

levert volgens PostNL geen mededingingsrechtelijk relevante discriminatie op als klanten 

niet met elkaar concurreren omdat zij actief zijn op een ander niveau in de bedrijfskolom. 

Dit is het geval bij zakelijke afzenders en postvervoerbedrijven. De twee genoemden 

bevinden zich niet in dezelfde situatie omdat zakelijke afzenders invloed hebben op de 

volumes te versturen post en postvervoerbedrijven niet. PostNL verwijst hierbij naar het 

bpost-arrest. Zakelijke afzenders en postvervoerbedrijven kunnen derhalve niet worden 

vergeleken en daarom is er geen sprake van verboden discriminatie.
381 

 

979. De ACM merkt op dat zij in haar Ontwerpbesluit 2016 en Ontwerpbesluit 2017 heeft 

aangetoond dat PostNL door een gebrek aan concurrentie de mogelijkheid heeft om 

verschillende groepen klanten verschillende tarieven te rekenen. Dit gedrag heeft een 

uitbuitend effect op klanten van PostNL en daarmee is de prikkel van PostNL gelegen in 

het behalen van hogere marges op zijn dienstenaanbod. [vertrouwelijk:  

 

 

                           ] Het geeft aan dat PostNL kan discrimineren tussen klantgroepen die 

volgens zijn eigen uitleg onder dezelfde categorie van zakelijke afzenders moet worden 

geschaard.  
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980. Bovendien benadrukt de ACM dat postvervoerbedrijven en andere zakelijke klanten niet 

zodanig van elkaar verschillen dat een verschil in tarief gerechtvaardigd is. Uit 

randnummer 343 van het Ontwerpbesluit 2016 blijkt dat een postvervoerbedrijf een eigen 

netwerk moet hebben om toegang te kunnen verkrijgen tot het netwerk van PostNL. De 

toegangsvragers hebben dus per definitie invloed op de postvolumes die zij bij PostNL 

aanleveren. Als PostNL een gunstig tarief hanteert, zullen toegangsvragers namelijk 

eerder geneigd zijn om een groter volume bij PostNL aan te leveren dan als PostNL dat 

niet doet. Omdat zowel toegangsvragers als zakelijke klanten invloed hebben op de 

postvolumes die zij bij PostNL aanleveren, zijn zij wel degelijk met elkaar te vergelijken 

en zodoende is de prijsdifferentiatie die kan worden toegepast discriminerend van aard. 

Gelet op het bovenstaande infrastructuurargument en de overige in randnummer 974 

genoemde argumenten stelt de ACM dat een verwijzing naar het bpost-arrest dus 

ongepast is.  

981. (ii) De ACM legt volgens PostNL niet uit waarom het mededingingsprobleem van 

uitbuiting van verschillende groepen klanten zich zou kunnen voordoen.
382

 

982. De ACM merkt op dat zij wel degelijk laat zien hoe PostNL verschillende groepen klanten 

kan uitbuiten. In het Ontwerpbesluit 2016 motiveert de ACM bijvoorbeeld dat PostNL de 

mogelijkheid en de prikkel heeft om via prijsdiscriminatie en marge-uitholling ervoor te 

zorgen dat postvervoerbedrijven een te hoge prijs betalen en daarmee worden 

uitgesloten van de markt. Door de postvervoerbedrijven van de markt te drukken is er 

uiteindelijk ook een risico dat de eindklant wordt uitgebuit, aangezien PostNL in dergelijk 

geval monopolist zal zijn en hij zijn prijzen dus duurzaam kan verhogen. Daarnaast wijst 

de ACM erop dat PostNL zakelijke klanten voor vrijwel dezelfde diensten verschillende 

prijzen in rekening kan brengen. Hier is reeds sprake van. Kleine zakelijke afzenders 

krijgen veel hogere tarieven in rekening gebracht dan grotere zakelijke afzenders. De 

marge die PostNL heeft op de kleine zakelijke afzenders is groter dan de marge op grote 

zakelijke afzenders. Het feit dat een dergelijke situatie zich voordoet, laat zien dat PostNL 

de mogelijkheid heeft om bepaalde groepen klanten uit te buiten.  

983. (iii) PostNL bestrijdt de stelling van de ACM dat PostNL de tarieven voor 24-uurs 

partijenpost te hoog kan vaststellen omdat hij wordt gedisciplineerd door drie 

verschillende factoren. Ten eerste zijn volgens PostNL de onder de UPD vallende 

frankeermachinetarieven de enige beperkende factor. PostNL stelt dat tarieven die 

worden begrensd door de UPD-tariefregulering niet ‘te hoog’ kunnen zijn. De UPD-
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tariefplafonds beschermen juist tegen te hoge tarieven. Ten tweede leidt de toenemende 

concurrentie binnen het fysieke postvervoer tot meer keuzemogelijkheden voor 

eindklanten. Ten derde wordt PostNL gedisciplineerd door de overstap naar andere 

servicekaders en digitale communicatie als de tarieven voor 24-uurs partijenpost te hoog 

zouden zijn.
383

  

984. Tot slot stelt PostNL dat te hoge tarieven bovendien niet leiden tot uitsluiting van 

postvervoerbedrijven, zodat daaraan geen enkel argument voor ex ante regulering van 

toegang ten behoeve van postvervoerbedrijven kan worden ontleend.
384

 

985. Het eerste argument onder (iii), welke betrekking heeft op de disciplinering van PostNL 

door verschillende factoren, snijdt geen hout. De ACM stelt dat voor 24-uurs partijenpost 

het gevaar bestaat dat de prijzen op monopolieniveau (komen te) liggen. PostNL is 

immers de enige partij met een landelijk netwerk voor 24-uurs diensten. De stelling van 

PostNL dat het frankeermachinetarief als cap voor 24-uurs partijenpost nooit te hoog kan 

zijn omdat dit tarief, als onderdeel van UPD, wordt geacht kostengeoriënteerd te zijn, is 

onjuist. De ACM merkt in dit kader op dat het gemiddelde tarief van alle enkelstuks UPD-

diensten tezamen binnen een door de ACM vastgestelde kostengeoriënteerde 

tariefruimte moet vallen. Als zodanig is de UPD in zijn geheel kostengeoriënteerd, maar 

is een individuele dienst dus niet per definitie kostengeoriënteerd. Anders gezegd kan 

PostNL de prijs voor de frankeermachinepost tot ver boven kostenniveau laten stijgen, 

zolang hij deze tariefstijging maar compenseert met een verlaging van het tarief van 

andere diensten binnen de UPD om het gemiddelde tarief van alle enkelstuks UPD-

diensten binnen de tariefruimte te laten passen. De ACM is van oordeel dat niet kan 

worden gesteld dat de cap die het frankeermachinetarief vormt nooit ‘te hoog’ kan zijn. 

Dit tarief is op zichzelf immers niet kostengeoriënteerd.  

986. Hierop voortbouwend wijst de ACM er op dat PostNL de mogelijkheid en de prikkel heeft 

om in afwezigheid van concurrentie zijn 24-uurs postvervoerdiensten zo hoog mogelijk – 

boven concurrerende tarieven – te prijzen. Er zit momenteel genoeg ruimte tussen de 

tarieven voor 24-uurs partijenpost en het frankeermachinetarief om een duurzame 

significante prijsstijging te effectueren. De ACM inziet dat als het voor afzenders 

goedkoper zou zijn om postvervoerdiensten af te nemen tegen het enkelstuks 

frankeermachinetarief, zij dit prefereren boven het afnemen van partijenpost. 

Desalniettemin betekent het grote verschil tussen de tarieven voor 24-uurspartijenpost en 
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het frankeermachinetarief dat het laatste tarief geen effectieve cap kan vormen op het 

eerste tarief.  

987. Met betrekking tot de disciplinering door de concurrentie van andere 

postvervoerbedrijven merkt de ACM het volgende op. De tucht van de door PostNL 

benoemde concurrentie is minder aanwezig dan PostNL doet voorkomen. De 

netwerkdekking van de samenwerkende regionale postvervoerbedrijven is absoluut niet 

vergelijkbaar met de volledige netwerkdekking van PostNL. PostNL stelt dat een 

coöperatie van regionale postvervoerbedrijven een gecombineerd netwerk heeft dat 

landelijke dekking biedt in 90 procent van Nederland voor 24-uursdiensten, maar dit is 

feitelijk onjuist. Uit de Postmonitor van de ACM blijkt dat de netwerken van 

samenwerkende regionale postvervoerbedrijven gezamenlijk een netwerkdekking van 

[vertrouwelijk:    ] 50-60 procent hebben. Daar komt nog bij dat PostNL in vergelijking 

met het gecombineerde netwerk van samenwerkende regionale postvervoerbedrijven 

veel meer aanleverlocaties door het land heeft. Een afzender van post zal in principe de 

dichtstbijzijnde aanleverlocatie prefereren en dit zal in de meeste gevallen een PostNL-

locatie zijn. Bovendien is het geenszins aannemelijk dat dit alternatieve netwerk als een 

volledig netwerk kan functioneren. De postvervoerbedrijven die onderdeel zijn van dit 

netwerk moeten in een dergelijk geval bereid zijn om restpost van andere 

postvervoerbedrijven te bezorgen. In de praktijk is het niet zeker of deze 

postvervoerbedrijven zonder verplichting wel toegang aan hun direct regionale 

concurrenten verlenen.  

988. Ook de disciplinering door de overstap naar andere servicekaders en digitale 

communicatie wordt overdreven door PostNL. De dominante positie van PostNL stelt 

hem in staat om een hoger of lager tarief te vragen voor exact hetzelfde product, 

afhankelijk van de bereidheid van klanten om over te stappen naar een ander 

servicekader of ander postvervoerbedrijf. Klanten die niet of nauwelijks bereid zijn om 

over te stappen naar een ander servicekader, zullen dus een hoger tarief betalen dan 

klanten die daartoe wel bereid zijn. Daarbij komt dat sommige postvervoerbedrijven ook 

niet in staat zijn om over te stappen naar een ander postvervoerbedrijf. Met name in de 

kleinzakelijke markt speelt dit probleem. Als een kleine afzender bijvoorbeeld zou willen 

overstappen naar Sandd, zou hij zijn post bij Sandd moeten aanleveren omdat zijn 

volumes te klein zijn om door Sandd te worden opgehaald. Indien deze afzender van post 

niet in deze regio opereert, zal dit echter een te kostbaar en inefficiënt proces zijn.  

989. Daarnaast is digitale communicatie, zoals de ACM ook in haar marktafbakening 

uiteenzet, geen onderdeel van de relevante markt. Ook de veiligheidsrisico’s die gepaard 

gaan met digitale communicatie zorgen ervoor dat de overstap naar digitale 
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communicatie niet altijd een alternatief is. Het briefgeheim kan bij digitale verzending niet 

op eenzelfde manier worden gewaarborgd als bij fysieke verzending. Dit kan 

problematisch zijn bij het verzenden van bijvoorbeeld persoonsgebonden informatie. 

990. Ook het tweede argument onder (iii) gaat niet op. PostNL schetst hier niet het volledige 

plaatje. PostNL gaat hier voorbij aan het feit dat – los van de stelling van PostNL dat te 

hoge tarieven niet leiden tot uitsluiting van postvervoerbedrijven – te hoge tarieven een 

uitbuitingseffect op de eindklant hebben. Eindklanten die op landelijk niveau 24-

uursdiensten willen afnemen, móeten deze dienst wel bij PostNL afnemen omdat er geen 

alternatief landelijk 24-uursnetwerk beschikbaar is en een dergelijk netwerk bovendien 

moeilijk te repliceren is. Om deze reden wordt PostNL geprikkeld zijn prijzen duurzaam te 

verhogen ten koste van eindgebruikers. 

991. (iv) Volgens PostNL miskent de ACM dat de door haar opgelegde maatregelen juist 

leiden tot discriminatie en uitsluiting van kleine postvervoerbedrijven. PostNL verwijst 

hiervoor naar het rapport van Copenhagen Economics. In dit rapport stelt Copenhagen 

Economics dat de door de ACM voorgestelde tariefverplichting uit het Ontwerpbesluit 

2016 kleine postvervoerbedrijven op een achterstand plaatst ten opzichte van grote 

postvervoerbedrijven door de afwezigheid van de per sender voorwaarde. De kosten per 

poststuk worden daardoor lager naarmate het volume groter is en dus gaat er een 

discriminerend effect uit van de opgelegde tariefverplichting.
385

  

992. De ACM merkt op dat dit punt niet meer relevant is omdat in het ontwerpbesluit van 2017 

is gekozen voor een invulling van de tariefverplichting op basis van kostenoriëntatie. 

Daarmee komt voor alle toegangsafnemers hetzelfde wholesaletarief tot stand, 

onafhankelijk van het aangeleverde volume.  

Marge-uitholling 

993. PostNL bestrijdt de stelling van de ACM dat PostNL door middel van marge-uitholling 

concurrerende postvervoerbedrijven uit de markt drukt. PostNL meent dat hij niet de 

mogelijkheid heeft om postvervoerbedrijven te belemmeren om effectief te concurreren. 

Regionale postvervoerbedrijven zijn namelijk in staat een concurrerend aanbod te doen 

op basis van hun eigen netwerken, waarmee zij zich richten op rendabele gebieden, 

terwijl PostNL ook onrendabele gebieden moet bedienen. Tevens heeft de ACM in 

randnummer 263 van het Ontwerpbesluit 2014 overwogen dat zij geen aanwijzingen 

heeft gevonden dat regionale postvervoerbedrijven problemen ondervinden om in hun 
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eigen bezorggebied te concurreren met PostNL. Sindsdien is de situatie niet gewijzigd. 

PostNL stelt dat daarom het probleem van marge-uitholling niet aannemelijk is 

gemaakt.
386

 

994. Volgens de ACM is de redenering van PostNL onjuist. Regionale postvervoerbedrijven 

kunnen slechts een gedeeltelijk aanbod doen op basis hun eigen netwerk, omdat zij in 

tegenstelling tot PostNL geen landelijke dekking hebben. Gelet op deze afhankelijkheid 

heeft PostNL wel degelijk de mogelijkheid om postvervoerbedrijven te belemmeren om 

effectief te concurreren via marge-uitholling. Op het 24-uurssegment heeft PostNL, in 

afwezigheid van artikel 9 van de Postwet, de mogelijkheid om hoge tarieven voor 

toegang aan postvervoerbedrijven te vragen. Daarnaast kan PostNL selectief zijn prijzen 

voor zakelijke afzenders verlagen zodat andere postvervoerbedrijven ten opzichte van 

PostNL nooit een concurrerend aanbod kunnen doen aan klanten die een landelijk 24-

uurskader verlangen. Als de marge van de concurrenten van PostNL wordt uitgehold, 

zullen zij uiteindelijk van de markt verdwijnen. Hiermee is de prikkel voor PostNL ook 

gegeven. De ACM deelt voorts niet de mening van PostNL dat regionale 

postvervoerbedrijven effectieve concurrentie met PostNL kunnen aangaan omdat zij zich 

kunnen richten op rendabele bezorggebieden en de post voor onrendabele gebieden 

door PostNL laat bezorgen. Ten eerste merkt de ACM op dat de regionale 

postvervoerbedrijven gevestigd zijn en post bezorgen in de afgelegen gebieden. Dit volgt 

uit Figuur 8 van randnummer 221 van het marktanalysebesluit. Het voorgaande toont aan 

dat regionale postvervoerbedrijven hun post voor minder rendabele gebieden niet altijd 

aan PostNL zullen aanbieden. Deze bedrijven zien er zelfs een positieve business case 

in aangezien zij er gevestigd zijn. Ten tweede overdrijft PostNL de extra kosten die hij 

moet maken voor de bezorging in onrendabele gebieden. PostNL heeft immers al een 

netwerk in onrendabele gebieden vanwege zijn UPD-verplichtingen. Aangezien PostNL 

dit netwerk al inzet voor de UPD en zijn eigen zakelijke klanten in onrendabele gebieden, 

zullen de extra kosten voor het vervoeren van restpost van regionale 

postvervoerbedrijven marginaal zijn. Sterker nog, door de restpost van andere 

postvervoerbedrijven te bezorgen kan PostNL zijn vaste kosten verdelen over een groter 

aantal poststukken. In andere woorden wordt de post naar afgelegen gebieden meer 

rendabel als PostNL naast zijn eigen post ook de post van regionale 

postvervoerbedrijven kan meenemen. De extra kosten die PostNL heeft bij bezorging in 

onrendabele gebieden staan geenszins in verhouding met de extra kosten die regionale 

postvervoerbedrijven, die zelf eerst een netwerk zouden moeten opbouwen, zouden 

hebben bij bezorging in onrendabele gebieden. 
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995. Voor zover PostNL verwijst naar randnummer 263 van het Ontwerpbesluit 2014, merkt de 

ACM op dat zij in dit randnummer inderdaad heeft overwogen dat zij geen aanwijzingen 

heeft dat regionale postvervoerbedrijven problemen ondervinden om in hun eigen 

bezorggebied te concurreren met PostNL. Niettemin ondervinden regionale 

postvervoerbedrijven – zeker in afwezigheid van regulering – wel problemen om buiten 

hun eigen bezorggebied te concurreren met PostNL. In de gebieden waar alleen PostNL 

een 24-uursnetwerk heeft, is er dus zeker de mogelijkheid en de prikkel voor PostNL om 

de marge van concurrenten uit te hollen. 

996. Voorts meent PostNL dat marge-uitholling zich niet kan voordoen omdat er geen 

verticale relatie is tussen PostNL en andere postvervoerbedrijven. Een postvervoerbedrijf 

koopt een postvervoersdienst in bij PostNL waaraan het postvervoerbedrijf zelf geen 

extra waarde toevoegt. Er is dus sprake van een uitbestedingsrelatie en daarom is er 

geen reden om onderscheid te maken tussen wholesaleprijzen en retailprijzen. Ook 

verbaast het PostNL dat de ACM de voorwaarde per sender als voorbeeld noemt, terwijl 

het CBb in zijn uitspraak in de zaak Uniform Afzenderadres heeft aangegeven dat voor 

deze voorwaarde een objectieve rechtvaardiging bestaat.
387

 

997. De ACM kan zich niet vinden in de kritiek van PostNL en stelt dat marge-uitholling zich 

wel degelijk kan voordoen. PostNL is van mening dat er sprake is van een 

uitbestedingsrelatie en dat er daarom geen reden is om onderscheid te maken tussen 

wholesaleprijzen en retailprijzen. Dit argument doet niets af aan de mogelijkheid voor 

PostNL om de marges van zijn concurrenten uit te hollen. In afwezigheid van regulering 

staat het PostNL immers vrij om te differentiëren tussen de tarieven die hij rekent aan 

zakelijke klanten en aan postvervoerbedrijven. PostNL kan de marges van concurrerende 

postvervoerbedrijven uithollen door een zodanige combinatie van retailtarieven en 

tarieven voor postvervoerbedrijven te hanteren, dat er voor concurrerende 

postvervoerbedrijven onvoldoende marge overblijft om te kunnen concurreren.
388

 Het kan 

gaan om hoge tarieven die in rekening worden gebracht aan postvervoerbedrijven, 

(selectief) lage prijzen voor zakelijke klanten, dan wel een combinatie van beide. 
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Het mededingingsrecht erkent marge-uitholling als een mogelijk misbruik van een economische machtspositie. Daarbij 

bevestigt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat marge-uitholling zelfstandig een misbruik in de zin van artikel 

102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie VWEU kan vormen. 

Zie: HvJ EU 14 oktober 2010, zaak C-280/08 P, Deutsche Telekom, r.o. 183, aangehaald en uitgewerkt in een 

prejudiciële procedure over de reikwijdte van deze vorm van misbruik: HvJ EU 17 februari 2011, zaak C-52/09, 

Konkurrensverket vs. TeliaSonera. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
3
0
4
/4

3
2
 

Hoofdstuk VII Verplichtingen 

Algemeen 

998. In zijn Zienswijze van 21 juli 2016 is Sandd is het niet eens met de keuze van de ACM 

om de analyse van de mededingingsproblemen te beperken tot het 24-uurssegment, 

gezien het feit dat de AMM-positie van PostNL zich ook tot het 48- en 72+-uurssegment 

uitstrekt. Door de analyse te beperken tot het 24-uurssegment handelt de ACM in strijd 

met de wetsgeschiedenis en de systematiek van de Postwet. Uit de wetsgeschiedenis en 

artikel 13b van de Postwet volgt namelijk dat de analyse van mededingingsproblemen 

betrekking heeft op de gehele markt waarop AMM is vastgesteld. Omdat de ACM alleen 

een analyse van de mededingingsproblemen op het 24-uurssegment heeft gedaan, 

handelt zij volgens Sandd ook in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Sandd verwijst 

hierbij naar een uitspraak van het CBb
389

, zonder daarbij aan te geven met welke 

overweging van het CBb de ACM in strijd handelt.
390

 

999. Voorts heeft Sandd bedenkingen bij de motivering uit randnummer 258 van het 

Ontwerpbesluit 2016 bij de keuze van de ACM om de analyse te beperken tot het 24-

uurssegment. Uit deze motivering is Sandd gebleken dat de ACM op basis van een aan 

de marktanalyse voorafgaande probleeminventarisatie heeft geconcludeerd dat de 

potentiële mededingingsproblemen zich voordoen bij 24-uursdiensten. Met het oog op 

deze conclusie heeft de ACM de analyse van potentiële mededingingsproblemen beperkt 

tot 24-uurs partijenpost. Sandd meent dat de motivering daarvoor onvoldoende. 

1000. Gelet op het voorgaande wijst Sandd de ACM op de noodzaak om in te grijpen op het 

72+-uurssegment. Volgens Sandd heeft PostNL op het 72+-uurssegment voor 

partijenpost de mogelijkheid en de prikkel om te lage, althans discriminatoire tarieven te 

hanteren, waardoor het bestaansrecht van Sandd in gevaar komt.  

1001. VSP en IP
391

 en RM Netherlands
392

 zijn ook van mening dat het niet wenselijk is dat de 

ACM de marktanalyse beperkt tot 24-uurs zakelijke partijenpost. Volgens VSP en IP zou 

het logischer en praktischer zijn om een complete aanpak te hanteren die 24-uurs, 48-

uurs en 72-uurs post beslaat. RM Netherlands voegt daaraan toe dat het beperken van 

de verplichtingen tot het 24-uurssegment tot gevolg heeft dat het nog moeilijker wordt om 

te concurreren tegen diverse agressieve tactieken van PostNL die voor hemzelf 
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klantbehoudend zijn maar voor concurrerende postvervoerbedrijven tot nog zwaardere 

concurrentiedruk van PostNL zullen leiden. 

1002. Het feit dat het onderhavige marktanalysebesluit alleen ziet op 24-uurs partijenpost, 

betekent niet dat de ACM in strijd met de wetsgeschiedenis en de systematiek van de 

Postwet handelt. De ACM heeft door middel van een marktconsultatie bezien waar zich 

mogelijk mededingingsproblemen voordoen op de postmarkt. De ACM heeft hieruit 

opgemaakt dat er (potentiële) mededingingsproblemen bestaan op 24-uurs partijenpost. 

Het ligt dan voor de hand dat de afbakening van de relevante productmarkt begint bij dat 

marktsegment. Immers, om vast te stellen of de potentiële problemen voor de betreffende 

diensten zich voordoen, moet onder andere worden onderzocht of voldoende 

concurrentiedruk wordt uitgeoefend door substitueerbare diensten. Zoals uit paragraaf 

2.5.3 van het marktanalysebesluit blijkt, concludeert de ACM dat 48- en 72+-uurs 

partijenpost subsituten zijn startend vanuit 24-uurs partijenpost. 

1003. Als de ACM, zoals partijen aanvoeren, verplichtingen zou opleggen voor het 48- en 72+-

uurs partijenpost, zou de ACM deze twee diensten als uitgangspunt moeten nemen en de 

concurrentiedruk op 48-en 72+-uurs partijenpost moeten onderzoeken. In deze 

marktanalyse heeft de ACM ervoor gekozen om alleen de concurrentiedruk ten aanzien 

van het 24-uurs partijenpost te onderzoeken omdat de ACM daar meerdere signalen over 

heeft ontvangen. Daar komt bij dat het relatieve belang van 24-uurs partijenpost ten 

opzichte van niet-tijdkritische post in de afgelopen jaren is toegenomen.
393

 

Toegangsverplichting 

1004. PostNL stelt dat de ACM niet toelicht hoe zij tot de conclusie is gekomen dat een 

toegangsverplichting noodzakelijk en geschikt is om toegangsweigering en andere 

toegangsgerelateerde mededingingsproblemen te voorkomen. Volgens PostNL 

ontbreken een kwalitatieve en kwantitatieve analyse, hetgeen in strijd is met de 

Beleidsregel.
394

 

1005. Voor de toelichting waarom een toegangsverplichting noodzakelijk en geschikt is om 

toegangsweigering en andere toegangsgerelateerde mededingingsproblemen te 

voorkomen verwijst de ACM naar paragraaf 5.3.1 van het marktanalysebesluit. Met 

betrekking tot het argument van PostNL dat de ACM de gevolgen van de voorgenomen 

toegangsverplichting niet voldoende kwantitatief heeft geanalyseerd, stelt de ACM zich 

op het standpunt dat dit wel degelijk het geval is. De ACM heeft in haar effectentoets de 
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impact van de opgelegde verplichtingen gekwantificeerd. De effectentoets vergelijkt 

namelijk de situatie waarbij alle opgelegde verplichtingen gelden met de situatie waarbij 

er in het geheel geen verplichtingen bestaan. Hierdoor worden dus ook de effecten van 

de toegangsverplichting in kaart gebracht.  

1006. Op het punt van proportionaliteit stelt PostNL dat de ACM niet laat zien welke andere 

invullingen van de toegangsverplichting zijn overwogen en waarom deze alternatieven 

niet voldoen. In combinatie met het feit dat de ACM niet duidelijk heeft gemaakt waarom 

de opgelegde toegangsverplichting noodzakelijk is kan niet worden beoordeeld of deze 

proportioneel is. Dit laatste is in strijd met de Beleidsregel.
395

 

1007. De ACM heeft in het marktanalysebesluit aan PostNL de verplichting opgelegd om te 

voldoen aan redelijke verzoeken tot door de ACM te bepalen vormen van toegang. In dat 

kader heeft de ACM bepaald welke verzoeken naar haar oordeel in ieder geval redelijk 

zijn. De ACM is van mening dat haar invulling proportioneel is, zoals onder andere blijkt 

uit de uitgevoerde effectentoets. Het is mogelijk dat ook andere dan in het 

marktanalysebesluit door de ACM als redelijk gekwalificeerde verzoeken tot toegang van 

postvervoerbedrijven redelijk zijn. Dit laatste kan zo nodig door de ACM worden getoetst 

in het kader van een geschilbeslechtingsprocedure op grond van artikel 58 van de 

Postwet. In het licht van het bovenstaande is het niet nodig dat de ACM ook andere 

invullingen van de toegangsverplichting uitwerkt.  

1008. PostNL stelt dat de toegangsverplichting er toe leidt dat hij zijn gestandaardiseerde 

processen moet aanpassen, waardoor postvervoerbedrijven voordelen hebben ten 

opzichte van zakelijke klanten, zonder dat daarvoor een objectieve basis is.
396

 

1009. Bij het formuleren van wat de ACM in ieder geval een redelijk verzoek tot toegang vindt, 

heeft de ACM zoveel mogelijk de wholesale producten laten aansluiten bij de bestaande 

operationele processen van PostNL. Gezien de specifieke kenmerken van een 

postvervoerbedrijf dat toegang vraagt en de aard van de partijen post die hij aanbiedt, is 

op een beperkt aantal punten afgeweken van het retailaanbod van PostNL, zodat met 

betrekking tot de wholesale producten zoveel mogelijk kan worden aangesloten bij de 

bestaande operationele processen. De door een postvervoerbedrijf bij PostNL 

aangeboden partij post bestaat per definitie uit zendingen van verschillende klanten van 

postvervoerbedrijven. Om er voor te zorgen dat de toegangsverplichting de problemen 

oplost, vindt de ACM het daarom redelijk dat uiterlijk, formaat, gewicht (overigens binnen 
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de geldende minimale en maximale afmetingen, de maximale dikte en het maximale 

gewicht) en Afzender mogen verschillen. Verder vindt de ACM het redelijk dat het uiterste 

aanlevertijdstip van partijen post op de business balies van de sorteercentra 

buszendingen op 21.00 uur ligt. Postvervoerbedrijven hebben voor de aanlevering van 

hun partijen post immers meer tijd nodig vanwege het feit dat zij van hun klanten 

binnengekomen post moeten sorteren met het oog op de zendingen die zij via hun eigen 

postale netwerk bezorgen en het samenstellen van de partijen restpost die zij bij PostNL 

ter vervoer aanbieden. Gezien het feit dat wijzigingen in de wholesale producten ten 

opzichte van de retail producten beperkt zijn, zijn de daarop gebaseerde noodzakelijke 

aanpassingen van de operationele processen bij PostNL naar de mening van de ACM 

eveneens beperkt. PostNL voert aan dat door de aanpassingen van zijn processen 

postvervoerbedrijven voordelen hebben ten opzichte van zakelijke klanten. In dat 

verband merkt de ACM op dat deze vergelijking buiten het kader van de marktanalyse 

valt. Deze marktanalyse ziet er op om postvervoerbedrijven gelijke 

concurrentiemogelijkheden te geven ten opzichte van PostNL en voor zover dat leidt tot 

de beperkte wijzigingen in de processen van PostNL vindt de ACM dat dit 

gerechtvaardigd is. 

1010. Volgens PostNL is een verzoek om toegang “redelijk” als dit past binnen de logistieke 

infrastructuur, niet leidt tot extra kosten voor PostNL, non-discriminatoir wordt toegepast 

en toekomstige proceswijzigingen gerelateerd aan kostenbesparingen niet in gevaar 

brengen.
397

 PostNL is van mening dat hetgeen de ACM in ieder geval een redelijk 

verzoek vindt te breed en ongemotiveerd is.
398

 Uit tabel 2.1 van het Ontwerpbesluit 2017 

blijkt dat het wholesale aanbod op een aantal cruciale onderdelen niet aansluit op het 

retailaanbod van PostNL. Zo vervallen de homogeniteitsvoorwaarde, de 

gewichtscomponent in het tarief en het per sender criterium.
399

 Er kan zonder verdere 

voorwaarden tot 21.00 uur op de sorteercentra van PostNL worden aangeleverd in 

bakken, zakken en rolcontainers. Dit leidt tot een prikkel voor postvervoerbedrijven om 

zoveel mogelijk post vlak voor sluitingstijd bij PostNL aan te leveren op een voor hen zo 

gemakkelijk mogelijke wijze, nog verder gestimuleerd door de tariefstelling van het 

product wholesale gemengd. Wat betreft aanlevering in zakken en rolcontainers in 

combinatie met het late aanlevertijdstip leidt dit tot ontwrichting van het kwetsbare 24-

uurs postverwerkingsproces. PostNL is van mening dat de noodzaak van de versoepeling 

ten opzichte van zakelijke klanten niet wordt gemotiveerd, terwijl dit zal leiden tot een 
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onwerkbaar proces dan wel disproportionele meerkosten en investeringen. Voor de 

gevolgen van het aanlevertijdstip tot 21.00 uur verwijst PostNL naar paragraaf 9.3.4 van 

de Zienswijze 2016. Het komt er op neer dat verschuiving van volume naar een laat 

tijdstip leidt tot grote druk op het lineaire postverwerkingsproces.
400

 

1011. De ACM is van oordeel dat een verzoek om toegang zoals bedoeld in randnummer 353 

van het marktanalysebesluit in ieder geval redelijk is. Daarbij heeft de ACM rekening 

gehouden met de logistieke infrastructuur van PostNL door bij het formuleren van de 

wholesale producten daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Daarmee worden ook de 

extra kosten beperkt. Voorts is niet duidelijk wat PostNL bedoelt met het standpunt dat 

een verzoek om toegang redelijk is als het non-discriminatoir wordt toegepast. Hoofdstuk 

3a van de Postwet bevat niet de verplichting dat postvervoerbedrijven in gelijke gevallen 

gelijk worden behandeld als zakelijke klanten en met betrekking tot de non-

discriminatoire behandeling van postvervoerbedrijven die een redelijk verzoek om 

toegang doen geldt hetgeen is opgenomen in paragraaf 5.3.6 van het 

marktanalysebesluit. Ten slotte ziet de ACM niet in dat het door de ACM geformuleerde 

redelijke verzoek om toegang toekomstige proceswijzigingen gerelateerd aan 

kostenbesparingen in gevaar brengt en PostNL maakt ook niet duidelijk waar hij op doelt. 

1012. Wat betreft het door de ACM aangemerkte redelijke verzoek tot toegang en het ten 

gevolge daarvan vervallen van een aantal voorwaarden verwijst de ACM naar hetgeen 

daarover is opgemerkt in de randnummers 354 tot en met 358 van het 

marktanalysebesluit. 

1013. Met betrekking tot de mogelijkheid voor postvervoerbedrijven om partijen post tot uiterlijk 

21.00 te kunnen aanleveren op de sorteercentra buszendingen “zonder verdere 

voorwaarden” in bakken, zakken en rolcontainers merkt de ACM op dat dit in tabel 6 van 

het marktanalysebesluit is aangepast. Er staat nu dat er moet worden aangeleverd 

conform de “Voorwaarden aanleveren Partijenpost”, meest recente versie, van PostNL, 

tenzij in het marktanalysebesluit expliciet anders is aangegeven of bepaalde 

voorwaarden in relatie tot een postvervoerbedrijf onredelijk zijn. Zoals in de randnummers 

1073 e.v. is aangegeven is in het marktanalysebesluit de methodiek voor het berekenen 

van de tarieven voor de categorie Wholesale Gemengd op een zodanige manier 

aangepast dat deze postvervoerbedrijven een prikkel geven om hun partijenpost als 

Wholesale Klein, Wholesale Groot of Wholesale Bijzonder en daarmee 

sorteermachineklaar aan te leveren. De bewerkelijkheid voor PostNL van dergelijke 
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partijen post is daarom niet anders dan partijen post van zakelijke klanten.
401

 Daarnaast 

is in het marktanalysebesluit ten opzichte van het Ontwerpbesluit 2017 nu expliciet 

aangegeven dat PostNL de mogelijkheid heeft om aan postvervoerbedrijven bijvoorbeeld 

een korting te geven als ze (een deel van) de post eerder dan 21.00 uur aanleveren.
402

 

Op die manier worden postvervoerbedrijven gestimuleerd om partijenpost eerder aan te 

leveren. Dit alles leidt er toe dat postvervoerbedrijven een prikkel hebben om minder post 

vlak voor sluitingstijd bij PostNL aan te leveren. Van een “ontwrichting van het kwetsbare 

24-uurs postverwerkingsproces”, een “onwerkbaar proces”, “disproportionele meerkosten 

en investeringen” en “grote druk op het lineaire postverwerkingsproces” kan dan naar de 

mening van de ACM geen sprake zijn. 

1014. PostNL is van mening dat de door de ACM geformuleerde wholesale producten op geen 

enkele manier rekening houden met de huidige product- en aanlevervoorwaarden van 

PostNL, gezien de minimale voorwaarden in tabel 2.1 van het Ontwerpbesluit 2017. Met 

name het loslaten van de per-sender voorwaarde is een belangrijk aspect. Deze 

voorwaarde is niet discriminatoir en werkt niet mededingingsbeperkend en het schrappen 

van deze voorwaarde heeft grote operationele en financiële gevolgen voor PostNL.
403

 

1015. Met tabel 6 van het marktanalysebesluit (de “opvolger” tabel 2.1 van het Ontwerpbesluit 

2017) beoogt de ACM niet de huidige product- en aanlevervoorwaarden van PostNL te 

beperken tot hetgeen in die tabel is opgenomen. In die tabel is weergegeven welke 

kenmerken de verschillende wholesaletoegangsproducten hebben. De in deze tabel 

genoemde kenmerken zijn niet limitatief bedoeld. Het staat PostNL vrij om binnen de 

reikwijdte van het marktanalysebesluit redelijke aanvullende voorwaarden, bijvoorbeeld 

op het gebied van de wijze van aanleveren van partijen post en de vormgeving van 

individuele postzendingen die daarvan deel uit maken, te stellen. Alle voorwaarden die 

gelden voor de toegang voor 24-uurs partijenpost moeten bekend worden gemaakt en 

worden opgenomen in het referentieaanbod (zie paragraaf 5.5 van het 

marktanalysebesluit). Wat betreft het loslaten van de per sender voorwaarde verwijst de 

ACM naar de randnummers 311 tot en met 314 in hoofdstuk 4 van het 

marktanalysebesluit en naar hetgeen is vermeld in randnummer 1009 van deze nota van 

bevindingen. 
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1016. PostNL geeft aan dat de toegangsverplichting ook negatieve gevolgen heeft voor de 

concurrentiepositie van PostNL. De voordelige wholesale producten (zowel qua tarief als 

qua voorwaarden) stellen postvervoerbedrijven in staat hun klanten betere voorwaarden 

te bieden dan PostNL.
404

 

1017. Het doel van de regulering is om de potentiële mededingingsproblemen weg te nemen 

die het gevolg zijn van de machtspositie van PostNL. De ACM ziet niet in hoe een 

postvervoerbedrijf ten gevolge van de toegangsverplichting betere voorwaarden aan zijn 

klanten kan bieden. Immers, voor zover er tussen PostNL en een postvervoerbedrijf dat 

een redelijk verzoek om toegang doet, wordt afgeweken van een voorwaarde 

(bijvoorbeeld de per sender voorwaarde) die geldt in de relatie tussen PostNL en een 

zakelijke klant, leidt dit er niet toe dat een postvervoerbedrijf zijn klanten betere 

voorwaarden kan bieden. Het leidt er juist toe dat het postvervoerbedrijf op een 

gelijkwaardiger manier kan concurreren met PostNL. 

1018. PostNL constateert een inconsistentie tussen randnummer 87 (iii) van het 

Ontwerpbesluit 2017 met de voorwaarde in Tabel 2.1 omdat deze laatste 

postvervoerbedrijven toestaat om post op andere locaties dan de businessbalie tot 

sluitingstijd aan te leveren. Hiermee miskent de ACM dat PostNL geen invloed heeft op 

de verschillende openingstijden van retailers, waar een groot deel van deze 

aanleverlocaties zijn gevestigd, hetgeen desastreuze gevolgen zal hebben voor het 

verwerkingsproces van post met een 24-uurkader.
405

 

1019. Naar aanleiding van deze opmerking van PostNL heeft de ACM het marktanalysebesluit 

aangepast. Tabel 6 sluit nu aan op randnummer 87 onder (iii) van het Ontwerpbesluit 

2017 (nu randnummer 353 onder (iii) van het marktanalysebesluit). Dat betekent dat op 

de andere aanleverlocaties dan de business balies van de sorteercentra buszendingen 

de aanlevertijden zijn zoals die gelden voor zakelijke klanten, hetgeen betekent dat die 

eerder kunnen liggen dan de sluitingstijd van de retailers, waar een groot deel van deze 

aanleverlocaties zijn gevestigd. 

1020. In hun Zienswijze van 17 mei 2017
406

 verwijzen VSP en IP naar randnummer 116 van het 

Ontwerpbesluit 2017 (in het marktanalysebesluit randnummer 384) waarin, volgens VSP 

en IP, terecht is opgenomen dat PostNL de prikkel heeft om zijn eigen retail-organisaties 

te bevoordelen. In dat kader citeren zij: “Hierdoor is het op basis van de non-
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discriminatieverplichting noodzakelijk dat de wholesalelevering aan postvervoerbedrijven 

onder gelijke omstandigheden als bij wholesalelevering aan hemzelf onder gelijke 

voorwaarden moet plaatsvinden. Met andere woorden, het retailaanbod van PostNL moet 

kunnen worden gerepliceerd op basis van afname van het gepubliceerde 

wholesaleaanbod. Deze repliceerbaarheid ziet op alle elementen van het aanbod van 

PostNL aan zijn zakelijke klanten, ook als dat maatwerk betreft”. In dat verband verwijzen 

VSP en IP naar partners van PostNL die een Premium Partnership overeenkomst met 

PostNL zijn aangegaan, waaronder mailhuizen. Deze partners concurreren met 

postvervoerbedrijven in de zin dat zij ook volumes aanbieden van meerder afzenders. 

Deze afzenders zouden veel gunstigere tarieven ontvangen vanwege zeer hoge 

kortingen (onder meer “sales fee”genoemd). VSP en IP zien de mailhuizen – de facto – 

als onderdeel van de organisatie van PostNL fungeren, waarop de non-

discriminatieverplichting van PostNL tevens van toepassing zou moeten zijn. 

1021. De ACM merkt op dat het door VSP en IP aangehaalde gedeelte uit het Ontwerpbesluit 

2017 niet van toepassing is op de situatie met de partners (mailhuizen) van PostNL. 

Immers, een partner is juridisch geen onderdeel van zijn eigen retailorganisatie. Wel van 

toepassing is hetgeen is opgenomen in artikel 13e, tweede lid, namelijk dat “Indien de 

Autoriteit Consument en Markt de verplichting, bedoeld in het eerste lid, oplegt, verleent 

het desbetreffende postvervoerbedrijf toegang onder gelijke omstandigheden onder 

gelijke voorwaarden, met dien verstande dat het postvervoerbedrijf in ieder geval gelijke 

voorwaarden toepast als die welke onder gelijke omstandigheden gelden voor (…) haar 

partnerondernemingen”.  

1022. Ook merken VSP en IP op dat het Ontwerpbesluit 2017 geen melding maakt van 

wijzigingen in de aanlevercondities. VSP en IP gaan er van uit dat de 

Aanlevervoorwaarden 2017 van PostNL (bijv. gemengde partijenpost aanleveren in 

zakken of kratjes) gelijk blijven. Als de aanlevervoorwaarden zouden wijzigen, zouden 

daar volgens VSP en IP in ieder geval kostendekkende operationele kortingen tegenover 

moeten staan.
407

 

1023. De ACM merkt hierover op dat het Ontwerpbesluit 2017 wel degelijk melding maakt van 

wijzigingen in de aanlevercondities. In randnummer 233, aanhef en onder g, staat dat 

“wijzigingen in de voorwaarden voor toegang voor 24-uurs partijenpost en de hiermee 

gepaard gaande praktische en procesmatige gevolgen voor postvervoerbedrijven” in het 

kader van de algemene transparantieverplichting aan postvervoerbedrijven bekend 
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moeten worden gemaakt. Deze informatie moet op grond van de randnummers 234 en 

235 van het Ontwerpbesluit 2017 twee maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop 

PostNL deze wijzigingen doorvoert op een voor postvervoerbedrijven toegankelijke 

website bekend worden gemaakt. Het Ontwerpbesluit 2017 regelt ten slotte in 

randnummer 103 onder g dat “de voorwaarden die PostNL opstelt en hanteert voor het 

verlenen van toegang redelijk en billijk dienen te zijn”. In het marktanaysebesluit is deze 

regeling ongewijzigd gebleven. 

1024. De in het marktanalysebesluit gekozen invulling van de tariefverplichting houdt onder 

meer in dat de door PostNL gehanteerde wholesale tarieven voor de in paragraaf 5.3.3 

onderscheiden wholesale dienstcategorieën voor de duur van het marktanalysebesluit 

worden vastgelegd. Daarmee wordt aan betrokken marktpartijen voor een langere termijn 

zekerheid geboden omtrent de geldende wholesaletarieven. De ACM ziet geen reden om 

op dat uitgangspunt een uitzondering te maken voor het geval PostN een wijziging 

aanbrengt in de aanlevervoorwaarden. Voor zover een dergelijke wijziging een significant 

kosteneffect teweeg brengt voor postvervoerbedrijven die van toegang gebruik maken, 

zal de ACM dit kunnen beoordelen in het kader van de voor PostNL geldende verplichting 

om deze wijziging vooraf bekend te maken. Indien de wijziging de introductie van een 

nieuwe of gewijzigde dienst in de zin van paragraaf 5.4.11.3 van het marktanalysebesluit 

oplevert, zal daarvoor een nieuw, door de ACM goed te keuren, wholesaletarief berekend 

en vastgesteld moeten worden. Mocht tussen partijen een dispuut ontstaan over de voor 

PostNL gehanteerde aanlevervoorwaarden, dan zal de ACM daarover ook een oordeel 

kunnen geven.  

1025. Verder geven VSP en IP aan dat er een aantal producten is dat niet per se onder 24-uurs 

partijenpost wordt geschaard, maar daar wel nauw mee verwant zijn en essentieel zijn in 

het aanbod naar eindklanten. Een belangrijk voorbeeld is ‘aangetekende post’. VSP en IP 

geven aan dat het belangrijk is voor hen om onder redelijke voorwaarden toegang te 

hebben tot aangetekende post van PostNL.Dit is volgens VSP en IP noodzakelijk omdat 

PostNL vanwege zijn monopoliepositie in het verleden een uniek groot aantal 

afhaalpunten heeft in Nederland en door het feit dat klanten aangetekende zendingen 

van andere postvervoerbedrijven in de praktijk (vrijwel) niet accepteren.
408

 

1026. De ACM wijst er in dit verband op dat, zoals uit paragraaf 2.3 blijkt, het 

marktanalysebesluit betrekking heeft op het vervoer van partijen geadresseerde nationale 

brievenbuspost. Poststukken die niet door de brievenbus passen en/of daarin niet worden 
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bezorgd, zoals aangetekende poststukken, vallen derhalve buiten de reikwijdte van deze 

marktanalyse. 

1027. PostNL wijst op het verschil in terminologie dat de ACM hanteert in randnummer 329 van 

het Ontwerpbesluit 2016, namelijk dat het “noodzakelijk is om een toegangsverplichting 

op te leggen” met het oog op het “bestaan van mededingingsproblemen”. Dit terwijl de 

ACM in hoofdstuk 4 van het Ontwerpbesluit 2016 nog spreekt over potentiële 

mededingingsproblemen.
409

 

1028. In het marktanalysebesluit wordt nu telkens gesproken over ‘potentiële 

mededingingsproblemen’. Reeds op grond van het bestaan van potentiële 

mededingingsproblemen heeft de ACM op basis van hoofdstuk 3a van de Postwet de 

bevoegdheid om bepaalde verplichtingen op te leggen. 

1029. Volgens PostNL maakt de ACM niet aannemelijk dat PostNL zich 

mededingingsbeperkend zal gedragen door toegang te weigeren. PostNL heeft daartoe 

geen mogelijkheid en ook geen prikkel, zoals betoogd in hoofdstuk 8 van zijn zienswijze 

2016.
410

 

1030. PostNL heeft wel degelijk de mogelijkheid en de prikkel om de mededinging te beperken 

door toegang te weigeren. De ACM verwijst in dit verband naar hoofdstuk 4 van het 

marktanalysebesluit en de relevante opmerkingen daarover in de nota van bevindingen in 

relatie tot dit hoofdstuk.  

1031. PostNL betoogt dat hij aan al zijn klanten – postvervoerbedrijven en eindklanten – 

toegang onder dezelfde voorwaarden verleent en dat de diensten die worden verleend 

aan postvervoerbedrijven gelijk zijn aan de diensten aan eindgebruikers. PostNL is van 

mening dat het voorstel van ACM postvervoerbedrijven bevoordeelt ten opzichte van 

eindklanten.
411

 

1032. In paragraaf 4.4 van het marktanalysebesluit stelt de ACM vast dat PostNL – in 

afwezigheid van artikel 9 van de Postwet - de mogelijkheid en de prikkel heeft om andere 

postvervoerbedrijven (de facto) de toegang tot zijn netwerk te weigeren. Om het 

(potentiele) mededingingsprobleem van toegangsweigering en de daarmee 

samenhangende (potentiele) mededingingsproblemen te voorkomen legt de ACM een 
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toegangsverplichting op. Deze verplichting betreft een wholesaleverplichting. Nu zakelijke 

klanten van PostNL geen wholesalediensten afnemen is van bevoordeling van 

postvervoerbedrijven geen sprake. Overigens is de ACM van mening dat de stelling van 

PostNL dat hij al zijn klanten en postvervoerbedrijven onder dezelfde voorwaarden 

toegang tot zijn netwerk verleent, onjuist is. PostNL hanteert bepaalde voorwaarden die 

de facto discriminerend zijn omdat deze voorwaarden alleen postvervoerbedrijven raken. 

Bijvoorbeeld de voorwaarde UA, opslag bij late aanlevering, per sender en DivA. 

1033. PostNL is van mening dat de ACM zou moeten toelichten wat zij niet als een redelijk 

verzoek beschouwt. Hij wijst er op dat de ACM in het Ontwerpbesluit 2017 slechts één 

geval noemt waarbij een verzoek “niet redelijk” wordt beschouwd. Het gaat om het geval 

dat PostNL toegang mag weigeren aan ondernemingen die geen enkele 

postvervoerdienst uitvoeren op het gebied van 24-uurs partijenpost met bestemmingen 

binnen Nederland. PostNL betwijfelt het effect van deze beperking omdat deze ruimte 

biedt om ondernemingen, die post alleen collecteren en vervolgens bij PostNL 

aanbieden, te kwalificeren als postvervoerbedrijf. PostNL verzoekt de ACM om de 

definitie van postvervoerbedrijf te kwantificeren met een minimumpercentage eigen 

bezorging, waardoor volgens PostNL infrastructuurconcurrentie daadwerkelijk conform de 

reguleringsdoelstelling van de ACM wordt bevorderd.
412

 

1034. PostNL gaat er terecht van uit dat de doelstelling van de ACM met het 

marktanalysebesluit is om infrastructuurconcurrentie te bevorderen. Mede naar 

aanleiding van de zienswijze van PostNL heeft de ACM reeds in het Ontwerpbesluit 2017 

een uitbreiding opgenomen, die in het marktanalysebesluit is opgenomen in randnummer 

367. De uitbreiding komt er op neer dat een verzoek om toegang voor 24-uurs 

partijenpost van een postvervoerbedrijf niet als redelijk kan worden aangemerkt voor 

zover bij honorering van dat verzoek binnen een tijdsbestek van één jaar nadat er 

toegang conform het marktanalysebesluit aan het betreffende postvervoerbedrijf is 

verleend en de jaren daarna het percentage 24-uurs partijenpost dat door PostNL wordt 

vervoerd ten opzichte van het totale volume 24-uurs partijenpost van dat 

postvervoerbedrijf 70 procent overschrijdt.  

1035. PostNL gaat in op hetgeen de ACM stelt in randnummer 338 van het Ontwerpbesluit 

2016 dat het “onder voorwaarde van capaciteit” kunnen verwerken van aanleveringen 

tussen 19.30 en 21.00 uur niet aanvaardbaar is. PostNL stelt dat hij de post altijd als 24-
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uurspartijenpost moet verwerken, met een kwaliteit van minimaal 95 procent, zoals de 

UPD voorschrijft. 

1036. In dat verband stelt PostNL dat de businessbalies op de sorteercentra van PostNL zijn 

geopend van 16.00 tot 19.30 uur. Binnen dit tijdsvenster moeten zakelijke klanten hun 

post overdragen aan PostNL. PostNL staat zakelijke klanten momenteel toe om – onder 

voorbehoud van capaciteit – post tot uiterlijk 21.00 uur aan te leveren. 

1037. PostNL stelt verder dat een structurele verschuiving van volume naar een later tijdstip 

dan 21.00 uur grote druk zet op de strak georganiseerde processen die een 24-

uursservicekader kunnen garanderen en leidt tot hogere kosten en tot onomkeerbare 

schade voor PostNL. Het voorkomen van meerkosten dwingt PostNL indirect om de 

aanlevering van post van eigen klanten te vervroegen, hetgeen de concurrentiepositie 

van PostNL verslechtert. Dit zal huidige klanten van PostNL zelfs aanmoedigen over te 

stappen naar een postvervoerbedrijf die de post van die klant wél op een later moment bij 

PostNL kan aanbieden. De verslechtering van de concurrentiepositie van PostNL zal er 

ook toe leiden dat PostNL moet stoppen met innovatieve oplossingen.
413

 

1038. De ACM constateert dat PostNL het gestelde in randnummer 338 van het Ontwerpbesluit 

2016 niet goed heeft gelezen of onjuist interpreteert. De ACM heeft daarin niet bepaald 

dat postvervoerbedrijven het recht moeten hebben om 24-uurs partijenpost na 21.00 uur 

aan te leveren bij de “sorteercentra buszendingen”. De ACM heeft aangegeven dat de 

mogelijkheid voor zakelijke klanten om deze post ook na sluitingstijd van deze 

sorteercentra (19.30 uur), maar voor 21.00 uur aan te leveren ook moet gelden voor 

postvervoerbedrijven, echter zonder de voorwaarde ‘onder voorbehoud van beschikbare 

capaciteit’. De ACM vindt dit redelijk. De aard van het postverwerkingsproces van 

postvervoerbedrijven maakt immers dat zij enige tijd nodig hebben om de post te 

verwerken en te transporteren naar de ‘sorteercentra buszendingen’ van PostNL. Het 

uiterlijk om 21.00 uur kunnen aanleveren van alle 24-uurs partijenpost bij deze 

sorteercentra is dan ook een vereiste om te kunnen concurreren met PostNL. In dit 

verband verwijst de ACM nog naar randnummer 1011. 

Overigens geldt het door PostNL aangehaalde minimale bezorgingspercentage van 95 

procent voor de overnight service dat geldt voor de UPD niet voor 24-uurs partijenpost, 

omdat die dienst daarvan geen deel uitmaakt. 

                                                        
413

 Zienswijze PostNL 2016, paragraaf 9.3.4. 
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1039. PostNL voert aan dat de voorschriften in onderdeel 5.3.4 van het Ontwerpbesluit 2016, 

onder verwijzing naar hoofdstuk 10 van zijn Zienswijze 2016, leiden tot onevenredige 

uitvoeringslasten. PostNL stelt dat het Ontwerpbesluit 2017 dwingt tot aanpassingen in 

processen en producten en afwijkingen in het standaardproces ten behoeve van 

postvervoerbedrijven, zonder de gevolgen te onderkennen.
414

  

1040. Met betrekking tot het voorschrift dat PostNL geen toegangsbeperkingen mag opleggen, 

tenzij daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat
415

 stelt PostNL dat hij per definitie 

onder dezelfde voorwaarden voor alle afnemers toegang tot zijn netwerk verleent. 

PostNL legt geen beperkingen op. De brede interpretatie van een “objectieve 

rechtvaardiging” is onduidelijk. De in randnummer 336 van het Ontwerpbesluit 2016 

gehanteerde definitie van een “redelijk verzoek” bevat naar de mening van PostNL 

objectieve rechtvaardigingen om een toegangsverzoek te weigeren, of in ieder geval 

onder een andere prijs te accepteren.
416

 

1041. Niet juist is dat PostNL (althans in het verleden) per definitie onder dezelfde voorwaarden 

voor alle afnemers toegang tot zijn netwerk verleent. De ACM verwijst in dat verband 

naar randnummer 1032 van deze nota van bevindingen. Om te voorkomen dat PostNL 

aan postvervoerbedrijven toegangsbeperkingen oplegt die (bijvoorbeeld) geen verband 

houden met het sorteerproces of toegangsbeperkingen oplegt aan al haar klanten 

(waaronder postvervoerbedrijven), die slechts toegangsbeperkend werken voor 

postvervoerbedrijven (zoals de per sender voorwaarde), geldt de eis dat een 

toegangsbeperking ‘objectief’ gerechtvaardigd moet zijn, bijvoorbeeld die het vastlopen 

van een sorteermachine voorkomt als gevolg van ongeschikte zendingen. PostNL 

verwijst naar randnummer 363 van zijn zienswijze 2016 voor een definitie van een 

“redelijk verzoek” met objectieve rechtvaardigingen om een toegangsverzoek te 

weigeren, of in ieder geval onder een andere prijs te accepteren, maar in dat 

randnummer ziet de ACM dat niet terug. 

1042. Met betrekking tot het voorschrift dat PostNL ook moet reageren op redelijke verzoeken 

om toegang en bijbehorende faciliteiten die PostNL niet gebruikt voor zijn eigen 

dienstverlening aan zakelijke afzenders
417

 stelt PostNL dat afwijken van het 

gestandaardiseerde bulkproces, alleen voor postvervoerbedrijven, een vorm van 

                                                        
414

 Zienswijze PostNL 2016, p. 96, randnummer 411 en 412. 
415

 Ontwerpbesluit 2016, randnummer 345 en 347 en marktanalysebesluit, randnummer 370 en 372. 
416

 Zienswijze PostNL 2016, p. 96, randnummer 413 (i). 
417

 Ontwerpbesluit 2016, randnummer 345 f. 
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positieve discriminatie is van postvervoerbedrijven ten opzichte van eindklanten en 

PostNL daarnaast dwingt hoge extra kosten te maken.
418

 

1043. Dit voorschrift is reeds in het Ontwerpbesluit 2017 niet meer opgenomen. Met betrekking 

tot een verzoek om toegang geldt immers het algemene principe van het voorschrift in 

randnummer 370 onder f dat ”PostNL binnen een redelijke termijn reageert op een 

verzoek om toegang” en een specifiek voorschrift dat PostNL moet reageren op redelijke 

verzoeken om toegang en bijbehorende faciliteiten die PostNL niet gebruikt voor zijn 

eigen dienstverlening aan zakelijke, afzenders is dus niet nodig . Voor het geval dat 

PostNL van mening is dat een dergelijk verzoek geen redelijk verzoek is, staat voor het 

postvervoerbedrijf de geschillenbeslechting van hoofdstuk 8 van de Postwet open. 

1044. Met betrekking tot het voorschrift dat het kwaliteitsniveau voor postvervoerbedrijven gelijk 

moet zijn als bij (groot)zakelijke klanten
419

 stelt PostNL dat dit uitgangspunt logisch en 

redelijk lijkt. Omdat echter postvervoerbedrijven niet aan de aanlevervoorwaarden van 

zakelijke klanten hoeven te voldoen, is dat volgens PostNL niet het geval. 

Postvervoerbedrijven mogen volledig heterogene post tot 21.00 uur aanleveren. Binnen 

het huidige lineaire postwerkingsproces – met optimale logistieke efficiëntie – kan PostNL 

voor deze postpartijen niet de kwaliteit garanderen die bij 24-uurspost hoort. Voor het 

meten van de kwaliteit moet bovendien een meetsysteem worden ontwikkeld. De kosten 

hiervoor zijn hoog, vooral omdat dit systeem op korte termijn 'live' moet zijn, gezien de 

korte implementatietermijn (zie hoofdstuk 10).
420

 

1045. Het is juist dat postvervoerbedrijven niet aan de aanlevervoorwaarden van zakelijke 

klanten hoeven te voldoen, maar het is onjuist dat aan postvervoerbedrijven geen andere 

voorwaarden gesteld mogen worden dan opgenomen in tabel 6 van het 

marktanalysebesluit. Zie in dat verband randnummer 1015 van het marktanalysebesluit. 

Voor de reden waarom de ACM het redelijk vindt om postvervoerbedrijven toe te staan 

om op de sorteercentra buszendingen hun partijen post tot 21.00 uur aan te leveren 

verwijst de ACM naar randnummer 361 van het marktanalysebesluit. Gezien het feit dat 

PostNL aan zijn zakelijke klanten óók de mogelijkheid geeft, weliswaar onder voorbehoud 

van capaciteit, om partijen 24-uurs partijenpost tot 21.00 uur aan te leveren en de ACM 

er van op de hoogte is dat hij op basis van afspraken met klanten genoegen neemt met 

nog latere aanlevering, is het onwaarschijnlijk dat dezelfde bezorgkwaliteit niet kan 

worden geleverd aan postvervoerbedrijven. Voor het meten van de bezorgkwaliteit van 

                                                        
418

 Zienswijze PostNL 2016, p. 97, randnummer 413 (ii). 
419

 Ontwerpbesluit 2016, randnummer 103 a en marktanalysebesluit, randnummer 370 h. 
420

 Zienswijze PostNL 2016, p. 97, randnummer 413 (iii). 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
3
1
8
/4

3
2
 

de 24-uurs partijenpost van postvervoerbedrijven kan PostNL gebruik maken van 

hetzelfde systeem waarmee de de bezorgkwaliteit van de 24-uurs partijenpost van 

zakelijke klanten wordt gemeten, zodat daarvoor geen apart en kostbaar meetsysteem 

hoeft te worden ontwikkeld. Bovendien geldt dat de implementatietermijn van de 

voorschriften bij de toegangsverplichtingen een looptijd van drie maanden na de datum 

van het marktanalysebesluit heeft. 

1046. Met betrekking tot de door de ACM in randnummer 355 van het Ontwerpbesluit 2016 

aangehaalde non-discriminatieverplichting stelt PostNL dat er al gelijke voorwaarden ten 

opzichte van eindklanten en PostNL zelf gelden. Dit laatste, omdat PostNL ook zijn 

dochter- en partnerondernemingen non-discriminatoir behandelt. 

1047. PostNL begrijpt paragraaf 5.3.5 van het Ontwerpbesluit 2016 zo dat de voorgenomen 

non-discriminatieverplichting wordt opgehangen aan zogenaamde “interne leveringen”. 

Het is PostNL onduidelijk wat hier mee wordt bedoeld. Als het gaat om het niet 

bevoordelen van dochterondernemingen van PostNL, dan is dit voor PostNL een 

vanzelfsprekendheid. 

1048. In dat verband benadrukt PostNL dat de aankomst van intern transport van PostNL (zoals 

ritten van aannamelocaties in het land waar eindklanten post hebben aangeleverd) niet 

moet meetellen voor de bepaling van de uiterste aanlevertijd voor postvervoerbedrijven. 

Dit interne vervoer valt volgens PostNL buiten de reikwijdte van AMM-regulering. Als voor 

postvervoerbedrijven hetzelfde uiterste aanlevertijdstip zou gelden als het tijdstip waarop 

het laatste interne transport van PostNL op de BuBa’s aankomt, zou dat leiden tot een 

ernstige verstoring van de bedrijfsvoering van PostNL en de kwaliteit van de 

postdienstverlening.
421

  

1049. In het marktanalysebesluit komt het begrip “interne levering” niet meer voor. In zowel het 

Ontwerpbesluit 2017
422

 als in het marktanalysebesluit
423

 heeft de ACM het bedoelde 

principe verduidelijkt. Het is juist dat de aankomst van intern transport van PostNL niet 

meetelt voor de bepaling van de uiterste aanlevertijd voor postvervoerbedrijven. 

1050. In zijn Zienswijze van 21 juli 2016 plaatst Sandd een aantal opmerkingen bij de 

verplichting voor PostNL om te voldoen aan redelijke verzoeken tot toegang. Sandd gaat 

ervan uit dat een structurele afspraak tussen een klant en PostNL omtrent het later 

                                                        
421

 Zienswijze PostNL 2016, paragraaf 9.4. 
422

 Ontwerpbesluit 2017, randnummer 117. 
423

 Marktanalysebesluit, randnummer 385. 
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aanleveren van post betekent dat postvervoerbedrijven deze mogelijkheid ook krijgen. 

Sandd vraagt zich in dit kader af hoe postvervoerbedrijven worden geïnformeerd over 

deze afspraken en hoe de ACM hier toezicht op houdt. Volgens Sandd moet PostNL 

worden verplicht inzage te geven in gemaakte afspraken met zakelijke klanten. Voorts 

verwijt Sandd de ACM een invulling te hebben gegeven aan het begrip ‘redelijke toegang’ 

zonder hierbij input van andere partijen te hebben gevraagd. Om deze reden verzoekt 

Sandd de ACM om de passage uit randnummer 343 van het Ontwerpbesluit 2016, waar 

het begrip ‘redelijk verzoek’ wordt ingevuld, te schappen en in plaats daarvan de 

redelijkheid van een verzoek op een case-by-case-basis te beoordelen. Daarnaast meent 

Sandd dat de invulling van het begrip door de ACM – welke onder meer inhoudt dat een 

verzoek om toegang voor 24-uurs partijenpost niet als redelijk kan worden aangemerkt 

indien de verzoekende onderneming geen enkele dienst op het gebied van 24-uurs 

partijenpost uitvoert – tot verslechtering van de concurrentie leidt. Sandd meent dat het 

voor toetreders tot een dergelijke markt met hoge investeringskosten juist economisch 

rationeel is om eerst toe te treden zonder upfront costs om vanuit daar geleidelijk een 

eigen 24-uursnetwerk uit te rollen. Met de huidige invulling door de ACM ziet Sandd daar 

geen mogelijkheden voor. 

1051. De ACM bespreekt hieronder puntsgewijs de kritiek van Sandd omtrent de invulling van 

verzoeken tot redelijke toegang. 

1052. Wat betreft een structurele afspraak tussen een klant en PostNL omtrent het later 

aanleveren van post: Het bepaalde in randnummer 384 (de non-discriminatieverplichting) 

van het marktanalysebesluit brengt mee dat dat de wholesalelevering aan 

postvervoerbedrijven onder gelijke omstandigheden als bij wholesalelevering aan 

hemzelf onder gelijke voorwaarden moet plaatsvinden. Met andere woorden, het 

retailaanbod van PostNL moet kunnen worden gerepliceerd op basis van afname van het 

gepubliceerde wholesaleaanbod. Deze repliceerbaarheid ziet op alle elementen van het 

aanbod van PostNL aan zijn zakelijke klanten, dus ook op het tijdstip van aanleveren van 

partijen post door postvervoerbedrijven. PostNL dient informatie hierover bekend te 

maken overeenkomstig de paragrafen 5.5.2 (algemene transparantieverplichting) en 

5.5.3 (referentieaanbod) van het marktanalysebesluit. 

1053. Wat betreft gebrek aan input van marktpartijen met betrekking tot de invulling van de 

ACM van redelijke toegang: De ACM herkent de kritiek van Sandd op het punt van 

gebrek aan input van marktpartijen niet. Aan postvervoerbedrijven is in het kader van 

meerdere consultaties en zogenaamde Industry Group Meetings de gelegenheid 

gegeven om hun input te geven, ook op het punt van ‘redelijke toegang’, en daarvan is 

(ook door Sandd) gebruik gemaakt.De ACM heeft een invulling gegeven aan hetgeen zij 
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beschouwt als een redelijk verzoek tot toegang. Zoals aangegeven in randnummer 365 

van het marktanalysebesluit laat dit onverlet dat een postvervoerbedrijf een daarvan 

afwijkend verzoek tot toegang voor 24-uurs partijenpost bij PostNL kan doen. Een 

dergelijk verzoek wordt in eerste instantie door PostNL getoetst aan het 

redelijkheidscriterium van artikel 13e, eerste lid, van de Postwet. Geschillenbeslechting 

met betrekking tot een dergelijk verzoek kan op aanvraag van het postvervoerbedrijf of 

van PostNL plaatsvinden door de ACM overeenkomstig hoofdstuk 8 van de Postwet. Wat 

dat betreft is er dus, naast een door de ACM in ieder geval aangemerkt redelijk verzoek 

tot toegang, ook sprake van de door Sandd gewenste case-by-casebenadering. 

1054. Wat betreft het standpunt van de ACM dat een verzoek om toegang voor 24-uurs 

partijenpost niet als redelijk kan worden aangemerkt indien de verzoekende onderneming 

geen enkele dienst op het gebied van 24-uurs partijenpost uitvoert: De ACM verwijst naar 

randnummer 366 van het marktanalysebesluit. Het standpunt van de ACM op dit punt 

(bevorderen van infrastructuurconcurrentie) wordt onderschreven door de Beleidsregel. 

De genoemde voorwaarde van het uitvoeren van een postvervoerdienst als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid, onder d, van de Postwet op het gebied van 24-uurs partijenpost, heeft 

tot doel om infrastructuurconcurrentie te bevorderen. Daarnaast zorgt het ervoor dat pure 

‘stapelaars’ worden uitgesloten van toegang tot het netwerk van PostNL. 

1055. De kritiek van VSP en IP in hun zienswijze van 20 juli 2016 op de door de ACM 

opgelegde toegangsverplichtingen ziet specifiek op de randnummers 336 en 345 van het 

Ontwerpbesluit 2016.  

1056. In randnummer 336 onder (i) staat dat een verzoek tot toegang voor 24-uurs partijenpost 

in ieder geval redelijk is als wordt verzocht om: “het kunnen aanleveren op één van de 

aanleverlocaties van PostNL die hij ten behoeve van zakelijke klanten gebruikt”. Volgens 

VSP en IP zou dit, om onduidelijkheid te voorkomen, moeten worden vervangen voor “het 

kunnen aanleveren op alle 6 sorteercentra van PostNL”. Vervolgens wijzen VSP en IP op 

randnummer 336 onder (iii), waar is vermeld dat postvolumes bij PostNL aangeleverd 

moeten kunnen worden in de 24-uurs partijenpost ‘Klein’, ‘Groot’ of ‘Bijzonder’, zonder 

een voorwaarde van identiek uiterlijk, formaat of dezelfde gewichtsklasse. Volgens VSP 

en IP betekent dit dat de categorie ‘Gemengd’ hiermee de facto vervalt, terwijl deze 

categorie nog wel wordt benoemd in randnummer 342. VSP en IP verzoeken de ACM 

een nadere toelichting te geven omtrent de vraag waarom er op termijn nog een dienst 

‘Wholesale Gemengd’ zou bestaan. 

1057. Uit randnummer 337 onder (iii) van het Ontwerpbesluit 2016 komt duidelijk naar voren dat 

een postvervoerbedrijf naar keuze zijn partijen post kan aanbieden op één van de 
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aanleverlocaties van PostNL. Dat zijn niet alleen de (huidige 6) sorteercentra 

buszendingen van PostNL, maar ook de andere aanleverlocaties van PostNL. De ACM 

vindt het niet verstandig om in te gaan op de suggestie van VSP en IP om te spreken 

over een vastgesteld aantal aanleverlocaties, omdat het vastleggen daarvan bij een 

toename of afname van aanleverlocaties niet toekomstbestendig is. Met betrekking tot de 

constatering van VSP en IP dat de formulering in randnummer 336 onder (iii) van het 

Ontwerpbesluit 2016 er toe leidt dat de categorie ‘Gemengd’ de facto verdwijnt merkt de 

ACM op dat dit onbedoeld is, zoals ook blijkt uit randnummer 342 van dat ontwerpbesluit. 

Zowel in het Ontwerpbesluit 2017 (randnummer 87) als in het marktanalysebesluit 

(randnummer 353) is dit verduidelijkt. 

1058. Met betrekking tot randnummer 345 van het Ontwerpbesluit 2016 uiten VSP en IP de 

kritiek dat de genoemde voorschriften te veel interpretatieruimte voor PostNL bieden. 

VSP en IP stellen dat PostNL deze interpretatieruimte zal benutten om de verplichtingen 

zoveel mogelijk in zijn eigen voordeel uit te leggen, ten koste van zijn concurrenten. Deze 

interpretatieruimte wringt volgens VSP en IP vooral bij onderdeel g), vierde bullet, van 

randnummer 345 van het Ontwerpbesluit 2016. Hier is opgenomen dat “PostNL in ieder 

geval redelijke voorwaarden betreffende beëindiging van een toegangsovereenkomst en 

opschorting van diensten dient op te stellen en te hanteren”. VSP en IP verzoeken de 

ACM om PostNL op te leggen dat alle weigeringen tot toegang van het netwerk van 

PostNL, alle beëindigingen en alle opschortingen van toegang tot het netwerk van 

PostNL steeds vooraf ter goedkeuring aan de ACM moeten worden voorgelegd. Volgens 

VSP en IP waarborgt dit voorstel de objectiviteit van de voorwaarden. Ook dringen VSP 

en IP er op aan dat in randnummer 345 wordt opgenomen dat PostNL wordt verplicht dat 

de voorwaarden die PostNL stelt niet slechter mogen zijn dan de huidige voorwaarden 

die PostNL hanteert. 

1059. De ACM is van mening dat de voorschriften (in het marktanalysebesluit opgenomen in 

paragraaf 5.3.5) voldoende duidelijk zijn. Bij een aantal voorschriften wordt gewerkt met 

het begrip ‘redelijk’, omdat in het algemeen geen limitatieve opsomming kan worden 

gegeven. Met betrekking tot het bepaalde in randnummer 370 onder g van het 

marktanalysebesluit (“PostNL dient in ieder geval redelijke voorwaarden betreffende 

beëindiging van een toegangsovereenkomst en opschorting van diensten op te stellen en 

te hanteren”) valt te denken aan de situatie waarbij eenmalig of stelselmatig stoffen ter 

vervoer worden aangeboden, waarvan het vervoer verboden is. In die gevallen vindt de 

ACM opschorting respectievelijk beëindiging van de toegangsovereenkomst redelijk. De 

ACM snapt dat PostNL misbruik zou kunnen maken van de interpretatieruimte die hem 

geboden wordt, maar daar staat tegenover dat de geschillenbeslechtingsprocedure van 

hoofdstuk 8 van de Postwet voor postvervoerbedrijven open staat. Met betrekking tot het 
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in de voorschriften bij de toegangsverplichting opnemen van de verplichting van PostNL 

dat de voorwaarden die PostNL op zal stellen niet slechter zijn dan nu al het geval is 

(VSP en IP verwijzen in het bijzonder naar betalingsvoorwaarden en naar een 

retourneringsregeling
424

) merkt de ACM op dat randnummer 370 onder g van het 

marktanalysebesluit bepaalt dat de voorwaarden “redelijk en billijk” moeten zijn. Indien 

een postvervoerbedrijf van mening is dat een bepaalde voorwaarde niet redelijk en billijk 

is staat de geschillenbeslechting van hoofdstuk 8 van de Postwet open. 

Tariefverplichting 

Noodzaak tariefverplichting 

1060. PostNL betoogt primair
425 

dat er geen noodzaak is om een tariefverplichting op te leggen. 

Hij bestrijdt dat hij de mogelijkheid zou hebben om door middel van prijsdiscriminatie, 

strategisch productontwerp of marge-uitholling andere postvervoerbedrijven het 

concurreren onmogelijk te maken. PostNL meent dat zolang alle operationele kortingen 

beschikbaar zijn voor postvervoerbedrijven en volume stimulerende kortingen voor hen 

beschikbaar zijn op basis van hun achterliggende klanten, deze mededingingsproblemen 

zich niet kunnen voordoen. 

1061. Verder wijst PostNL er op dat de ACM niet toelicht hoe zij tot de conclusie komt dat het 

risico op prijsdiscriminatie, strategisch productontwerp en marge-uitholling ook blijft 

bestaan als verplichtingen voor non-discriminatoire toegangsverlening en transparantie 

van de relevante voorwaarden wordt opgelegd. Daarbij wijst PostNL op het ontbreken 

van de volgens hem vereiste kwalitatieve en kwantitatieve analyse met betrekking tot de 

opgelegde tariefverplichting. PostNL is van mening dat het niet mogelijk is om de feitelijke 

impact van de voorgenomen tariefverplichting te beoordelen, omdat een kwantitatieve 

analyse ten aanzien van de in het ontwerpbesluit genoemde alternatieven ontbreekt.
426

 

1062. De ACM verwijst in reactie hierop in de eerste plaats naar het gestelde in hoofdstuk 4 

(Potentiële mededingingsproblemen) van het marktanalysebesluit. Op basis daarvan stelt 

de ACM vast dat PostNL wel degelijk de mogelijkheid en de prikkel heeft om door 

prijsdiscriminatie, strategisch productontwerp of marge-uitholling andere 

postvervoerbedrijven die toegang bij PostNL (moeten) afnemen te belemmeren in hun 

concurrentiemogelijkheden.  

                                                        
424

 In het marktanalysebesluit randnummer 370 onder g. 
425

 Zienswijze PostNL 2016, p. 99, randnummers 423 e.v. en zienswijze PostNL 2017, p.46, randnummers 184 en 185.  
426

 Zienswijze PostNL 2016, p. 100, randnummer 431. 
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1063. Naar het oordeel van de ACM spreekt het vanzelf dat een verplichting om non-

discriminatoir toegang te verlenen aan andere postvervoerbedrijven en een verplichting 

om de voorwaarden waaronder dat gebeurt transparant te maken, niet (zonder meer) 

voorkomen dat PostNL prijsdiscriminatie, strategisch productontwerp toepast of marges 

uitholt. Op basis van de toegangsverplichting moet PostNL de toegang aan 

postvervoerbedrijven verlenen op gelijke voet als aan andere postvervoerbedrijven en als 

aan zichzelf en zijn dochter- en partnerondernemingen. Ook bij een dergelijke non-

discriminatoire verlening van toegang kan PostNL door een strategisch prijsbeleid jegens 

zijn klanten en postvervoerbedrijven de concurrentieruimte voor andere 

postvervoerbedrijven beperken of door een strategische inrichting van zijn tariefstructuur 

een kostenverhogend effect teweegbrengen voor postvervoerbedrijven die toegang 

afnemen. Het opleggen van een toegangsverplichting en een transparantieverplichting 

zonder dat daar bij ook wordt voorzien in een regulering van de voor die toegang te 

rekenen tarieven zou het nuttig effect van die verplichtingen teniet doen. Het is derhalve 

noodzakelijk om ook een tariefverplichting in het marktanalysebesluit op te nemen.  

1064. Wat betreft de kwalitatieve en kwantitatieve analyse waar PostNL op doelt, verwijst de 

ACM naar het daaromtrent gestelde in hoofdstuk 6 van het marktanalysebesluit. Op basis 

daarvan concludeert de ACM dat het opleggen van de tariefverplichting noodzakelijk is, 

van de mogelijke volgens de wet op te leggen verplichtingen de minst vergaande is en 

dat deze passend is ter voorkoming van de eerder beschreven potentiële 

mededingingsproblemen. 

1065. PostNL meent ook dat de ACM op onzorgvuldige wijze invulling geeft aan hoofdstuk 3a 

van de Postwet en dat de werkwijze van de ACM onduidelijkheid en onzekerheid creëert. 

Daarbij wijst PostNL erop dat de eind 2014 door de ACM geconsulteerde invulling van de 

tariefverplichting in latere ontwerpbesluiten niet meer aan de orde komt en dat andere 

door PostNL voorgestelde alternatieven nergens worden genoemd of overwogen. Voorts 

merkt PostNL op dat de maatregel die eerder nog door de ACM werd gekwalificeerd als 

geen aanvaardbaar passend alternatief, omdat hij tot disproportionele lasten zou leiden, 

nu door de ACM als meest geschikte optie wordt gekozen en de maatregel die in 2016 

nog de meest geschikte was, nu te zwaar wordt bevonden.
427

  

1066. De ACM deelt de opvatting van PostNL niet, dat zij onzorgvuldig zou hebben gehandeld 

bij de voorbereiding van het marktanalysebesluit. Ook valt niet in te zien dat de ACM 

onduidelijkheid en onzekerheid zou veroorzaken door, overigens conform de 
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voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht, een ontwerpbesluit te consulteren en 

aan de hand van de daarop ontvangen zienswijzen dat ontwerpbesluit te heroverwegen. 

De ACM wijst erop dat zij in haar publicatie van 6 juli 2015 inzicht heeft gegeven in de 

redenen voor het herzien van het eind 2014 geconsulteerde ontwerpbesluit. Verder wijst 

de ACM erop dat het in juli 2016 in consultatie gebrachte ontwerpbesluit tot stand is 

gekomen na een periode van uitvoerige consultatie van betrokken marktpartijen. Mede 

als gevolg van de daarna door de minister van Economische Zaken vastgestelde 

Beleidsregel was het opnieuw nodig om de op te leggen verplichtingen te heroverwegen 

en de markt daarover te consulteren. Zoals de ACM in hoofdstuk 2 van het 

Ontwerpbesluit 2017 uitvoerig heeft uiteengezet valt daarbij de nadere afweging uit in het 

voordeel van wholesaletarieven op basis van kostenoriëntatie, nu deze optie de 

potentiële mededingingsproblemen adresseert op de voor PostNL minst ingrijpende 

manier. Gelet op het voorgaande is een verwijt dat de ACM onzorgvuldig zou handelen 

misplaatst.  

Ontstaan van één toegangstarief 

1067. Het Ontwerpbesluit 2017 leidt er volgens PostNL toe dat er één toegangstarief zal 

ontstaan. Dit komt omdat het verschil tussen de in het Ontwerpbesluit 2017 opgenomen 

voorlopige tarieven voor de categorieën wholesale groot en wholesale bijzonder aan de 

ene kant en de categorie wholesale gemengd aan de andere kant, zodanig groot is, dat 

het aantrekkelijk is voor postvervoerbedrijven om partijen van eindklanten samen te 

voegen tot een gemiddeld gewicht van 0-50 gram. Zij kunnen dat volgens PostNL ook 

makkelijk doen, omdat de meeste post die in Nederland wordt verstuurd veel lichter is 

dan 50 gram. Dit wordt nog versterkt doordat andere postvervoerbedrijven niet aan de 

per sender voorwaarde hoeven te voldoen. PostNL verwacht daarom dat andere 

postvervoerbedrijven geen gebruik zullen maken van de wholesale categorieën groot en 

bijzonder. Verder verwacht PostNL een zeer gering gebruik van de wholesale categorie 

klein, omdat het in het Ontwerpbesluit 2017 genoemde voorlopige tarief voor die 

categorie nagenoeg gelijk is aan het tarief voor wholesale gemengd bij een gemiddeld 

gewicht van 0-50 gram. Het afsplitsen van post naar de categorie wholesale klein weegt 

dan niet meer op tegen het financiële voordeel door grote en bijzondere post aan te 

bieden als wholesale gemengd.
428

  

1068. De door de ACM in het Ontwerpbesluit 2017 voorgeschreven voorlopige wholesale 

tarieven hebben daarmee volgens PostNL, in tegenstelling tot de uitgebalanceerde 
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retailtariefstructuur van PostNL, een ontwrichtende werking. Als gevolg van het ontstaan 

van één toegangstarief zal volgens PostNL ook marktdifferentiatie verdwijnen en het 

retailstelsel van PostNL eroderen, omdat, zo stelt PostNL, het toegangsproduct voor de 

eindklant niet afwijkt van het retailproduct. PostNL voert in dat verband aan dat 

postvervoerbedrijven de mogelijkheid krijgen om via arbitrage en strategisch 

aanleverbeleid klanten te trekken die nu meer dan het bedoelde toegangstarief aan 

PostNL betalen. Die postvervoerbedrijven kunnen volgens PostNL, zonder zelf 

toegevoegde waarde te bieden in de logistieke keten, aan die klanten een 

aantrekkelijkere prijs bieden zonder dat zij de gerechtvaardigde (aanlever)voorwaarden 

van PostNL hoeven te hanteren.
429

 

1069. Het effect ten aanzien van het verdwijnen van de product-, prijs- en marktdifferentiatie, 

wordt volgens PostNL zo mogelijk nog groter doordat de wholesale tarieven nu worden 

gebaseerd op kostenoriëntatie. Voor een analyse van deze effecten verwijst PostNL ook 

naar bijlage 7 bij zijn zienswijze. Bij het vaststellen van de impact van de tariefmaatregel 

lijkt de ACM aan dit effect te zijn voorbijgegaan. Er wordt volgens PostNL geheel aan 

voorbij gegaan bij het inschatten van de concurrentiële effecten en de (operationele en 

financiële) gevolgen voor PostNL.
430

 

1070. Met deze effecten heeft de ACM bij het vaststellen van de tariefverplichtingen voorts 

volgens PostNL geen of onvoldoende rekening gehouden, waardoor de ACM de impact 

ervan onderschat. Die onderschatting is bovendien nog sterker omdat het tarief nog lager 

is vastgesteld dan in het Ontwerpbesluit 2016.
431

 

1071. PostNL is verder van mening dat de voorwaarde dat een postvervoerbedrijf maximaal 70 

procent van zijn 24-uurs postvolume bij PostNL mag onderbrengen, het voorgaande niet 

anders maakt.
432

 

1072. PostNL meent daarom dat de tariefverplichting duidelijk in strijd is met de Beleidsregel, 

waarin nadrukkelijk zorgvuldigheid wordt vereist bij het opleggen van verplichtingen aan 

postvervoerbedrijven op de kwetsbare postmarkt.
433
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1073. Naar aanleiding van de door PostNL aangevoerde bezwaren merkt de ACM op dat deze 

betrekking hebben op de voorlopige tarieven zoals deze in het Ontwerpbesluit 2017 zijn 

voorgeschreven. Voor de beoordeling van het besluit is echter de invullling van de 

tariefverplichting bepalend en niet het voorstel voor de voorlopige tarieven. Op grond van 

die voorlopige tarieven mogen geen effecten aan het besluit als zodanig worden 

toegedicht. Het beoogde effect van de tariefverplichting is dat deze leidt tot wholesale 

tarieven die gewogen gemiddeld gelijk zijn aan de wholesale kostprijs. Daarbij beoogt de 

ACM bovendien met de tariefverplichting aan postvervoerbedrijven juist prikkels te geven 

om met name de diensten Wholesale Klein, Groot en Bijzonder af te nemen en niet 

alleen Wholesale Gemengd. Daar waar dit onvoldoende tot uitdrukking is gekomen in de 

vormgeving van de verplichtingen, zijn daarop in het marktanalysebesluit aanpassingen 

aangebracht. 

1074. De ACM gaat er voorts van uit dat de aan PostNL opgelegde verplichtingen hem zullen 

nopen tot het aanbrengen van aanpassingen in zijn retailtarieven en retailtariefstructuur. 

Dit is een gevolg van een meer effectieve concurrentie en daarmee een beoogd effect 

van het onderhavige marktanalysebesluit. Dit draagt weer bij aan het oplossen van de 

door de ACM gesignaleerde potentiële mededingingsproblemen op de relevante markten. 

Het neemt echter niet weg dat het marktanalysebesluit PostNL geheel vrij laat in het 

bepalen van zijn retailtarieven. 

1075. De ACM onderkent evenwel dat het voorstel voor de voorlopige wholesale tarieven zoals 

dat in het Ontwerpbesluit 2017 is opgenomen, het effect kan hebben dat 

postvervoerbedrijven hun partijenpost grotendeels of uitsluitend in de Wholesale 

categorie Gemengd bij PostNL zullen aanleveren. Aangezien dit niet het beoogde effect 

is van dit voorstel heeft de ACM bij nadere overweging besloten af te zien van het 

opnemen van voorlopige tarieven in het marktanalysebesluit. 

1076. Daarnaast zullen ook de door de ACM in het marktanalysebesluit aangebrachte 

aanpassingen ten aanzien van het door PostNL te leveren aanbod aan 

toegangsproducten ertoe bijdragen dat de definitieve tarieven van de door PostNL te 

leveren toegangsproducten zich onderling beter zullen verhouden, waardoor een meer 

evenwichtige afname van die toegangsproducten mogelijk wordt en postvervoerbedrijven 

de prikkel krijgen om de producten Wholesale Klein, Wholesale Groot en Wholesale 

Bijzonder af te nemen. De ACM verwijst in dit verband naar randnummer 362 van het 

marktanalysebesluit.  

1077. Om verder zeker te stellen dat de definitief vast te stellen kostengeoriënteerde wholesale 

tarieven niet tot het hiervoor bedoelde gevolg van een eenzijdige afname van een 
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bepaald toegangsproduct zullen leiden, is nu in het marktanalysebesluit voorzien dat de 

kostprijzen voor de categorie Wholesale Gemengd worden berekend op basis van de 

onderlinge verhouding van de volumes met bijbehorende kostprijzen van de Wholesale 

categorieën Klein, Groot en Bijzonder, waaruit de categorie Wholesale Gemengd is 

samengesteld. Deze kostprijzen worden vervolgens verhoogd met de kosten voor het 

opzetten van poststukken en een eventuele opslag voor kosten in verband met het 

aanleveren van gemengde partijenpost op een andere locatie dan een sorteercentrum. 

Ook deze wijze van berekenen draagt er toe bij dat de kostprijzen voor de verschillende 

wholesale dienstcategorieën zich beter tot elkaar zullen verhouden.  

1078. Dat laatste geldt ook voor de nu in het marktanalysebesluit opgenomen bepaling dat 

PostNL binnen de dienstcategorie Wholesale Gemengd en de dienstcategorieën 

Wholesale Klein, Groot en Bijzonder tezamen, per gewichtstrap een ontmiddeling kan 

toepassen. Daarmee kunnen de wholesaletarieven ook meer in lijn worden gebracht met 

de door PostNL gebruikte retailtariefstructuur. Daarnaast heeft dit een verder mitigerend 

effect op de voor PostNL uit het marktanalysebesluit voortvloeiende lasten. PostNL zal de 

ontmiddeling steeds zo moeten invullen dat het gewogen gemiddelde van de wholesale 

tarieven gelijk is aan de gewogen gemiddelde kostprijs. De ACM verwijst hiervoor verder 

naar het gestelde in paragraaf 5.4.8 van het marktanalysebesluit.  

1079. In dit verband ziet de ACM voorts aanleiding om de in het Ontwerpbesluit 2017 

opgenomen indexatie (NEA+ 2) te vervangen door een stelsel waarbij beter rekening kan 

worden gehouden met de reële kosten- en volumeontwikkelingen gedurende de 

reguleringsperiode. Voor de invulling daarvan verwijst de ACM verder naar paragraaf 

5.4.11.1 van het marktanalysebesluit en de randnummers 1111 e.v. van deze nota van 

bevindingen. 

1080. In het marktanalysebesluit is verder vastgelegd dat de in het tariefvoorstel van PostNL 

vervatte wholesale tarieven tot het moment waarop deze door de ACM zijn goedgekeurd, 

hebben te gelden als de door PostNL te hanteren wholesale tarieven.
434

 Deze tarieven 

zijn derhalve gebaseerd op de kostengegevens waarvan PostNL in zijn tariefvoorstel is 

uitgegaan. Wanneer de wholesale tarieven vervolgens definitief komen vast te staan, zal 

PostNL deze met terugwerkende kracht dienen te verrekenen met de door andere 

postvervoerbedrijven eerder betaalde tarieven.  
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1081. De ACM acht het voorts wenselijk om zeker te stellen dat de door PostNL in zijn 

tariefvoorstel opgenomen wholesale tarieven geen ongewenste, onevenredige gevolgen 

voor PostNL, voor andere postvervoerbedrijven of voor het goed functioneren van de 

markt zullen kunnen opleveren. Daartoe is in het marktanalysebesluit voorzien in de 

mogelijkheid dat de ACM, voorafgaand aan de beoordeling van het tariefvoorstel met het 

oog op de goedkeuring ervan, aan PostNL alsnog kan voorschrijven om van zijn 

tariefvoorstel afwijkende tarieven te hanteren. Deze afwijkende tarieven kunnen al dan 

niet gebaseerd zijn op een door PostNL op aanwijzing van de ACM verrichte 

herberekening van de tarieven of aangepaste toerekening van kosten.  

1082. Met betrekking tot hetgeen PostNL aanvoert ten aanzien van de effecten van de 

opgelegde tariefverplichting verwijst de ACM naar het gestelde in hoofdstuk 6 van het 

marktanalysebesluit. Voor zover PostNL beoogt te betogen dat de door hem genoemde 

effecten het gevolg zullen zijn van het als zodanig hanteren van kostengeoriënteerde 

wholesale tarieven, wijst de ACM er op dat de wetgever uitdrukkelijk in de mogelijkheid 

van het voorschrijven van dergelijke tarieven heeft voorzien. Daarnaast kan het 

marktanalysebesluit er niet op gericht kan zijn om geen enkel merkbaar effect voor 

PostNL teweeg te brengen. Dat aan PostNL verplichtingen worden opgelegd mede met 

als doel om zeker te stellen dat andere postvervoerbedrijven onder faire condities met 

PostNL kunnen concurreren, zal altijd consequenties met zich meebrengen voor de 

bedrijfsvoering van PostNL. De ACM is van oordeel dat zij met de keuze voor op 

kostenoriëntatie gebaseerde wholesale tarieven en de hierboven genoemde 

aanpassingen in het marktanalysebesluit een evenwichtige invulling aan de aan PostNL 

op te leggen tariefverplichting heeft gegeven. 

1083. Daarbij merkt de ACM nog op dat PostNL er kennelijk van uitgaat dat andere 

postvervoerbedrijven de door hen betaalde kostengeoriënteerde wholesale tarieven 1-op-

1 zullen doorzetten naar hun klanten. Die veronderstelling is echter onjuist. Andere 

postvervoerbedrijven zijn immers ook op winstmaximalisatie gerichte bedrijven, die hun 

retailtarieven zullen bepalen in concurrentie met PostNL en in reactie op de prijsstelling 

van andere bedrijven. De ACM stelt vast dat er in de praktijk ook geen sprake is van een 

prijsstelling door andere postvervoerbedrijven op het niveau van hun inkooptarieven bij 

PostNL. PostNL miskent bovendien dat andere postvervoerbedrijven voor de 24-uurs 

partijenpost die zij bij PostNL aanleveren ook nog andere kosten maken, zoals kosten 

voor collectie, sortering en vervoer, dat zij ook andere producten dan 24-uurspost aan 

hun klanten aanbieden en dat zij voor minimaal 30 procent van hun 24-uurspost voor 

bezorging door henzelf of door anderen dan PostNL moeten zorgen.Ten aanzien van dit 

laatste stelt de ACM vast dat dit percentage in de praktijk hoger ligt (in 2016 was dit 

[vertrouwelijk:                         ]). Anders dan PostNL meent, heeft de laatstbedoelde eis 
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wel degelijk een impact op de wijze waarop en de mate waarin andere 

postvervoerbedrijven gebruikmaken van toegang tot het netwerk van PostNL. Dat PostNL 

mogelijk aanpassingen moet aanbrengen in zijn retailaanbod en -tariefsystematiek is een 

gevolg van de meer effectieve concurrentie en het goed functioneren van de markt die 

met het marktanalysebesluit worden beoogd.  

1084. Gelet op het voorgaande en de in het marktanalysebesluit aangebrachte aanpassingen 

ziet de ACM niet in dat zij onzorgvuldig of in strijd met de Beleidsregel zou hebben 

gehandeld. 

1085. PostNL voert verder aan dat de in zijn zienswijze van 2016 geuite bezwaren ten aanzien 

van producten met specifieke productkenmerken, ten aanzien van perverse prikkels en 

frankeermachine, nog onverminderd gelden. Dat geldt volgens PostNL ook voor zijn 

bezwaar dat de tariefregulering effectief neerkomt op retailprijsregulering, omdat de 

tariefverplichting leidt tot een price cap op de retailtarieven, en dat de prikkel voor 

productieve efficiëntie verdwijnt en de allocatieve efficiëntie verdwijnt.
435

 

1086. De ACM constateert dat het bezwaar van PostNL ten aanzien van producten met 

specifieke productkenmerken zag op de wijze waarop deze producten volgens het 

Ontwerpbesluit 2016 dienden te worden meegewogen bij het berekenen van de gewogen 

gemiddelde wholesale tarieven. Deze constatering geldt ook voor de perverse prikkels 

waar PostNL op doelt. Van de bedoelde weging is bij het vaststellen van wholesale 

tarieven op basis van kostenoriëntatie echter geen sprake. De door PostNL geschetste 

gevolgen zullen zich naar het oordeel van de ACM niet voordoen bij de tariefverplichting 

zoals die in het marktanalysebesluit is ingevuld. 

1087. Met betrekking tot frankeermachines meent PostNL dat de ACM negeert dat dankzij de in 

het Ontwerpbesluit 2016 opgenomen tariefverplichting gebruikers van frankeermachines 

een aantrekkelijk marktsegment vormen voor postvervoerbedrijven. Dit komt volgens 

PostNL doordat er op wholesale niveau geen onderscheid meer wordt gemaakt naar 

partijgrootte en ‘per sender’. De ACM wijst er op dat het marktanalysebesluit juist beoogt 

dat door het bevorderen van de concurrentie aan afnemers van postvervoerdiensten 

meer keuzemogelijkheden en lagere prijzen kunnen worden geboden. De ACM ziet niet 

in waarom dat voor gebruikers van frankeermachines anders zou moeten liggen. 

1088. De ACM ziet evenmin in dat het hanteren van kostengeoriënteerde wholesaletarieven het 

opleggen van een price cap op de retailtarieven van PostNL zou betekenen. In zijn 
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aangevoerde bezwaar maakt PostNL dat ook niet duidelijk. Weliswaar wordt op de 

wholesaletarieven een jaarlijkse indexering toegepast, maar dat staat geheel los van de 

door PostNL gehanteerde retailtarieven. In dat verband wijst de ACM nogmaals op de 

aanpassingen die mede naar aanleiding van de op het Ontwerpbesluit 2017 ontvangen 

zienswijzen in het marktanalysebesluit zijn aangebracht.
436

 Voor zover er sprake is van 

effecten op de productieve en allocatieve efficiëntie, is dit naar het oordeel van de ACM 

geheel of grotendeels te beschouwen als een gevolg van de door het 

marktanalysebesluit beoogde bevordering van de concurrentie. 

Alternatieve invulling van toegang voor postvervoerbedrijven 

1089. PostNL is voorts van mening dat de ACM onzorgvuldig en in strijd met de eisen van de 

Beleidsregel handelt door mogelijke andere minder ingrijpende tariefmaatregelen niet te 

overwegen. PostNL wijst daarbij op de in eerdere besluiten en gesprekken door de ACM 

besproken alternatieven. Verder wijst PostNL erop dat hij meerdere alternatieven naar 

voren heeft gebracht in zienswijzen, Industry Group bijeenkomsten en gesprekken met 

de ACM en postvervoerbedrijven, die de ACM niet in ogenschouw heeft genomen of op 

basis van onjuiste aannames en analyses, ongeschikt heeft geacht. Volgens PostNL 

hebben zijn voorstellen gemeen dat ze leiden tot een gelijk speelveld waarbij de hele 

markt voor alle andere postvervoerbedrijven bereikbaar is en zij de mogelijkheid hebben 

om grotere klanten aan te trekken en hun marktpositie verder op te bouwen. Verder 

lossen zijn voorstellen volgens PostNL de vermeende mededingingsproblemen op en zijn 

ze minder belastend en minder ingrijpend voor PostNL dan de verplichtingen uit het 

Ontwerpbesluit 2017. 

1090. In het Ontwerpbesluit 2017 heeft de ACM een viertal mogelijke alternatieve invullingen 

van de tariefverplichting besproken en daarbij uitvoerig onderbouwd waarom deze al dan 

niet in aanmerking komen om als passende verplichting in het marktanalysebesluit aan 

PostNL te worden opgelegd. Daarbij merkt de ACM op dat de door PostNL gedane 

voorstellen en varianten daarop, geen van alle als geschikte of passende maatregel 

konden worden aangemerkt. Zoals PostNL zelf aangeeft hadden deze voorstellen onder 

meer gemeen dat daarin een belangrijke rol werd toegedacht aan het per sender bepalen 

van het wholesale toegangstarief dan wel van eventuele kortingen daarop. In 

tegenstelling tot wat PostNL meent, worden daarmee de door de ACM gesignaleerde 

potentiële mededingingsproblemen niet opgelost. Naar het oordeel van de ACM zijn er 

ook geen objectieve redenen aan te voeren voor het hanteren van een per sender 
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benadering anders dan het zoveel mogelijk in stand houden van het retailtarieven- en 

kortingenstelsel van PostNL, waarmee andere postvervoerbedrijven in hun 

concurrentiemogelijkheden worden beperkt. Daarbij wijst de ACM erop dat de door haar 

in de door PostNL bedoelde gesprekken gepresenteerde mogelijke invullingen van de 

verplichtingen [vertrouwelijk:                                                                           ]. In die 

gesprekken heeft de ACM steeds duidelijk gemaakt waarom de voorstellen van PostNL 

naar haar mening geen geschikt of passend alternatief opleverden. Gezien de door 

PostNL geclaimde kenmerken van zijn voorstellen moet voorts opgemerkt worden dat 

ook de door PostNL, mede op aandringen van de ACM, met andere postvervoerbedrijven 

gevoerde gesprekken, niet tot enig resultaat hebben geleid. In die omstandigheden valt 

niet in te zien waarom de ACM onzorgvuldig en in strijd met de Beleidsregel zou hebben 

gehandeld door mogelijke andere tariefmaatregelen dan wel varianten daarop waaraan 

PostNL refereert niet expliciet in het marktanalysebesluit te behandelen. 

Kostengeoriënteerde toegangstarieven PostNL 

1091. Ten aanzien van de in het Ontwerpbesluit 2017 opgenomen voorlopige wholesale 

tarieven voert PostNL aan dat het fundamenteel onjuist is om de berekening daarvan te 

baseren op de directe kosten van de retail producten. De door de ACM geïntroduceerde 

wholesale producten zijn daarmee qua kosten niet vergelijkbaar. De voorlopige wholesale 

tarieven zullen volgens PostNL bovendien ver beneden de kosten liggen die de door de 

ACM geformuleerde wholesale producten met zich mee zullen brengen.
437

  

1092. De ACM wijst erop dat deze bezwaren van PostNL niet meer relevant zijn, nu zij heeft 

besloten om in het marktanalysebesluit geen voorlopige tarieven op te nemen. Verder 

wijst de ACM op de aanpassingen die zijn aangebracht in het door PostNL te leveren 

aanbod aan toegangsproducten en de wijze van berekenen van de wholesale tarieven 

De ACM verwijst daarvoor naar de paragrafen 5.4.4 e.v. van het marktanalysebesluit. 

Deze aanpassingen zullen verder bijdragen aan een evenwichtiger tariefstelling dan 

waarvan bij de voorlopige tarieven nog sprake was. 

Basis en effect van de gekozen methode 

1093. Volgens PostNL veronderstelt een integrale toerekening van gezamenlijke en 

gemeenschappelijke kosten een directe relatie tussen de kosten en de voortbrenging van 

die individuele producten of diensten. Volgens PostNL is deze relatie er echter niet. Het 

meer of minder voortbrengen van een individueel product of dienst veroorzaakt niet meer 
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of minder kosten van het beschikbaar hebben van een netwerk om de 24-uurs 

postdienstverlening als geheel te kunnen uitvoeren. Daarom is deze methode volgens 

PostNL principieel en bedrijfseconomisch onjuist.
438

 

1094. De ACM is het met PostNL eens dat de gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten niet 

direct toewijsbaar zijn aan specifieke diensten. Maar in tegenstelling tot wat PostNL lijkt 

te betogen, kunnen deze kosten wel degelijk worden toegerekend. Het activity based 

costing model is hiervoor bij uitstek geschikt. Bij het toepassen van het activity based 

costing bij het berekenen van een integrale kostprijs wordt evenmin verondersteld dat de 

gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten direct toewijsbaar zijn aan bepaalde 

diensten. De bedrijfseconomische theorie stelt wel dat de zogenoemde capacity-

sustaining costs (in dit geval de gemeenschappelijke en gezamenlijke kosten), die niet 

kunnen worden getraceerd naar enig specifiek product, partij of productlijn, kunnen 

worden toegerekend door middel van verdeelsleutels (allocatie).
439

 Een alternatieve 

methode om de capacity-sustaining costs toe te rekenen is door een opslagpercentage te 

berekenen bovenop bijvoorbeeld de directe kosten (absorption costing). Dit laatste is wat 

PostNL in grote lijnen doet in haar kostentoerekeningsysteem voor de UPD: PostNL 

rekent de gezamenlijke kosten van het netwerk toe naar rato van de directe kosten en de 

gemeenschappelijke kosten worden toegerekend naar rato van de omzet. 

1095. Omdat de ACM het wenselijk acht dat de invulling van de kostentoerekening voor de 

wholesale toegangsdiensten zoveel mogelijk aansluit bij de toerekeningprincipes van het 

kostentoerekeningsysteem voor de UPD, heeft de ACM in het Ontwerpbesluit 2017 

opgenomen dat PostNL deze wijze van toerekening ook diende te volgen voor de 

wholesale toegangsdienst (randnummer 181). Gelet op de hiertegen door PostNL 

aangevoerde bezwaren, ziet de ACM aanleiding om het marktanalysebesluit op dit punt 

te verduidelijken en daarin alsnog en meer expliciet te bepalen dat PostNL bij het 

toerekenen van zowel de directe kosten als de gezamenlijke en gemeenschappelijke 

kosten de activity based costing-systematiek dient te volgen, zoals dit ook ten aanzien 

van de UPD is voorgeschreven in de Postregeling 2009. Het is dan aan PostNL om 

hieraan concrete toepassing en uitwerking te geven in het te hanteren 

kostentoerekeningsysteem en het in te dienen tariefvoorstel. Gegeven de aanpassingen 

die in het marktanalysebesluit zijn aangebracht ten aanzien van de door PostNL te 

leveren toegangsdiensten, zal het toepassen van deze systematiek er naar het oordeel 

van de ACM toe bijdragen dat de tarieven voor de dienstcategorie wholesale Gemengd in 
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een meer evenwichtige verhouding tot die voor de andere dienstcategorieën komen te 

staan.  

1096. Volgens PostNL dienen bij een bedrijfseconomisch verantwoorde, eveneens 

kostengeoriënteerde, tariefstelling, de tarieven van alle individuele producten ten minste 

de directe kosten van die producten te dekken. Dit zijn immers de kosten die direct 

worden veroorzaakt door die producten. Ook moet volgens PostNL het samenstel van 

alle producten zorgen voor de dekking van de gezamenlijke en de gemeenschappelijke 

kosten van het netwerk als geheel, inclusief een rendement. Volgens PostNL leidt de 

door de ACM geïntroduceerde prijsstelling op basis van integrale kosten echter tot een 

verlieslatende dienstverlening. De integrale kostensystematiek leidt niet tot een situatie 

waarbij altijd de kosten kunnen worden gedekt, zoals de ACM in het Ontwerpbesluit 2017 

stelt, maar juist tot de ondergraving van de kostendekking.
440

  

1097. De ACM is het op zichzelf eens met PostNL dat het samenstel van alle producten moet 

zorgen voor de dekking van de gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten van het 

netwerk als geheel. Die gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten moeten echter wel 

op een objectieve, kostengeoriënteerde grondslag worden toegerekend. De regulering 

beoogt immers het creëren van een gelijk speelveld voor de concurrenten. Door een 

onevenredig groot deel van de gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten toe te 

rekenen aan een bepaalde toegangsdienst, zou PostNL dit doel kunnen ondermijnen.  

1098. De huidige toerekeningsystematiek van PostNL kan worden gezien als [vertrouwelijk:  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                ]
441

 Ook 

uit het voorbeeld dat PostNL in zijn zienswijze geeft, komt dit naar voren. De 

tariefverplichting dient er echter juist voor om een eenduidige prijsstelling voor ieder  
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afzonderlijk toegangsproduct te bewerkstelligen. Deze tariefstelling zorgt ervoor dat 

PostNL zijn integrale kosten van het gereguleerde toegangsproduct steeds terugverdient. 

1099. Volgens PostNL is de veronderstelling van de ACM dat door het gebruik van een 

integrale kostprijs per toegangsproduct, waarin de gezamenlijke en gemeenschappelijke 

kosten als vaste opslag op de directe kosten zijn toegepast, altijd leidt tot dekking van de 

integrale kosten (verhoogd met een redelijk rendement) en dus per definitie altijd 

rendabel is, onjuist. Dit is namelijk niet het geval voor de retail producten waar het 

toegangsproduct een direct substituut voor is.
442

 

1100. PostNL stelt verder dat de voorgestelde methodiek bovendien nog een dynamisch effect 

kent, namelijk dat een dergelijk toegangstarief zal leiden tot een eenheidstarief in de 

retailmarkt.
443

 Voorts zal de statische benadering waarop de ACM nu de gezamenlijke 

kosten als vaste opslag op de directe kosten toepast, volgens PostNL tot grote 

additionele problemen leiden. Conform de systematiek van de ACM, waarbij de 

verhouding van de totale gezamenlijke kosten ten opzichte van de totale directe kosten 

als opslag wordt gebruikt op de directe kosten per stuk, volgt een integrale kostprijs per 

stuk die de basis vormt voor de tarifering van een toegangsproduct. PostNL wijst er 

vervolgens op dat, indien het relatieve gebruik van producten verandert ten opzichte van 

de in een basisjaar bepaalde integrale kostprijs, dit tot een onderdekking van de kosten 

kan leiden.
444

 

1101. De ACM is van oordeel dat het door PostNL geconstateerde effect een gevolg is van de 

[vertrouwelijk:                                                                                                          ]. Het staat 

PostNL vrij om retail producten op een dergelijke manier te prijzen. De ACM verplicht 

PostNL immers alleen om voor wholesale toegangsproducten een kostengeoriënteerd 

tarief op basis van integrale kosten te hanteren. Met deze kostengeoriënteerde tarieven 

zullen de wholesale toegangsproducten rendabel zijn. Dat PostNL de kosten volgens de 

principes van activity based costing moet toerekenen draagt daar ook aan bij. Aan het 

opleggen van de verplichting om wholesale toegang te leveren tegen 

kostengeoriënteerde tarieven is evenwel inherent dat dit zal leiden tot veranderingen in 

de concurrentieverhoudingen in de markt en dat dit consequenties zal hebben voor de 

retailprijsstelling en voor de retailomzet van PostNL. Dit is derhalve niet, zoals PostNL 

wel lijkt te veronderstellen, een onbedoeld effect van wholesale toegangsregulering. 
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1102. Verder wijst de ACM erop dat mede naar aanleiding van de zienswijze van PostNL in het 

marktanalysebesluit een aantal aanpassingen is aangebracht in de systematiek waarmee 

de kosten worden toegerekend en de wholesale tarieven voor de onderscheiden 

toegangsproducten worden bepaald. Tot die aanpassingen behoort ook het expliciteren 

dat PostNL de kosten dient toe te rekenen met inachtneming van de principes van activity 

based costing. Doordat de gezamenlijke (verkeersonafhankelijke) kosten op basis van 

het daadwerkelijke gebruik dat de verschillende diensten maken van de gezamenlijke 

activiteiten en voorzieningen in het productieproces (activity based costing) worden 

toegerekend en niet als een vaste opslag op de directe (verkeersafhankelijke) kosten, 

zullen de verschillen in kosten van de verschillende diensten groter worden en daarmee 

de tarieven ook meer uiteen gaan lopen. Naar het oordeel van de ACM wordt daarmee 

voldoende tegemoet gekomen aan de door PostNL geuite zorgen op dit punt. 

1103. In dit verband wijst de ACM er op dat in het marktanalysebesluit thans bovendien is 

voorzien in de mogelijkheid voor PostNL om bij het vaststellen van de wholesale tarieven 

per onderscheiden gewichtstrap binnen de in paragraaf 5.3.3 genoemde wholesale 

categorieën partijenpost een ontmiddeling toe te passen. Dit biedt ruimte aan PostNL om 

de wholesale tarieven verder aan te laten sluiten bij de bestaande product- en 

retailtariefstructuren van PostNL. De ACM verwijst hiervoor verder naar het gestelde in 

paragraaf 5.4.8 van het besluit. 

1104. Ten slotte stelt PostNL dat de wholesale producten zoals door de ACM voorgesteld, de 

uitwerking hebben dat al het volume in de wholesalemarkt tegen [vertrouwelijk:            ] 

EUR zal worden aangeboden, terwijl de integrale kostprijs volgens de berekening van de 

ACM [vertrouwelijk:         ] EUR is. Alleen al daarom zou het wholesaleproductaanbod in 

de uitwerking van deze verplichting verlieslatend zijn.
445

 

1105. De ACM wijst erop dat in het marktanalysebesluit geen voorlopige tarieven meer zijn 

vastgelegd. Bovendien zijn ten aanzien van het systeem van bepalen en berekenen van 

de kosten en het vaststellen van de bijbehorende tarieven in het marktanalysebesluit de 

nodige aanpassingen aangebracht. De ACM verwijst in dit verband naar de paragrafen 

5.4.4 e.v. van het marktanalysebesluit. Daarmee is aan de zienswijze van PostNL op dit 

punt de grond komen te ontvallen.  
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Reguleringsperiode is geen statische situatie 

1106. Volgens PostNL veronderstelt de ACM ten onrechte dat gedurende de 

reguleringsperiode geen wijzigingen in de kosten zullen optreden en dat daarom de 

tarieven op basis van integrale kosten voor een periode van drie jaar kunnen worden 

vastgesteld, met enkel een jaarlijkse aanpassing op basis van de NEA-index en een 

opslag van 2 procent voor de volumedaling. Daarmee miskent de ACM de transitie die 

PostNL momenteel noodgedwongen doormaakt als gevolg van de grote volumedaling en 

de daaraan gekoppelde kostenreductieprogramma’s en proceswijzigingen, maar ook de 

wijzigingen in volumes, volumeverhoudingen en kosten als gevolg van de aanzuigende 

werking van de voorgenomen toegangstarieven. Deze hebben niet alleen een grote 

impact op de overall kostenbasis, maar ook op de verhouding binnen die kostenbasis en 

de daaruit volgende kosten per product.
446

 

1107. De ACM onderkent dat PostNL een transitie doormaakt die een gevolg is van met name 

volumedaling in de brievenmarkt. Daarbij wijst de ACM er op dat die volumedaling ook 

voor andere postvervoerbedrijven dan PostNL relevant is.  

1108. Bij de keuze tussen jaarlijkse en meerjarige tariefregulering, blijft de ACM van oordeel dat 

de voordelen van meerjarige tariefregulering opwegen tegen de nadelen, zoals ook in het 

Ontwerpbesluit 2017 toegelicht. Ook geeft deze systematiek een prikkel aan PostNL om 

zijn kosten te beheersen en zijn efficiëntie te vergroten. Deze keuze houdt overigens niet 

in dat de gevolgen van de transitie nimmer in de kostprijs zullen worden verwerkt. De 

reguleringsperiode beslaat immers drie jaar. De ACM acht het in het belang van de 

betrokken marktpartijen wenselijk dat er binnen die periode stabiliteit bestaat ten aanzien 

van de tarieven voor wholesale toegang. Eventuele kostprijsveranderingen zullen in een 

volgende reguleringsperiode kunnen worden verwerkt. 

1109. De gezamenlijke kosten per eenheid product nemen volgens PostNL– ondanks 

substantiële kostenreductieprogramma’s– door de forse volumedaling en door 

digitalisering, toe. De +2 procent op de NEA-index die de ACM hiervoor hanteert, is 

onvoldoende om hieraan recht te doen.
447

  

1110. De ACM geeft in randnummer 196 van het Ontwerpbesluit 2017 aan dat 

postzegeltarieven en postzegeltariefstijgingen niet bruikbaar zijn als indexeringsmaatstaf, 

omdat de zakelijke tarieven over het algemeen minder zouden stijgen dan de 
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postzegeltarieven. Hierbij gaat de ACM volgens PostNL echter voorbij aan de 

systematiek en de principes achterliggend aan de stijging in de tariefruimte van de 

postzegelprijs, zonder te beargumenteren waarom die systematiek en principes niet ook 

zouden moeten gelden voor de toegangsdiensten. De stijging in de tariefruimte voor de 

postzegelprijzen houdt rekening met inflatie en de volumedaling. Hierbij wordt ervan 

uitgegaan dat de volumedaling deels moet worden opgevangen door kostenbesparingen 

en deels door tariefstijgingen (deze laatste gerelateerd aan de kosten die niet 

meebewegen met het volume). In een tariefstelsel voor toegangsproducten zou een 

dergelijke systematiek ook moeten worden geïncorporeerd en kan niet worden volstaan 

met een simpele opslag van 2 procent zonder enige onderbouwing of link met 

daadwerkelijke volume effecten.
448

 

1111. De ACM komt bij nadere overweging tot de conclusie dat een vaste opslag van 2 procent 

onvoldoende rekening houdt met de dynamische situatie op de Nederlandse postmarkt. 

De ACM is dan ook van oordeel dat het marktanalysebesluit op dit onderdeel moet 

worden aangepast.  

1112. In het marktanalysebesluit is nu de regeling opgenomen dat de gedurende de 

reguleringsperiode te hanteren wholesale tarieven worden bepaald door een rechte lijn te 

trekken tussen de gerealiseerde kosten voor het laatste beschikbare verslagjaar (t-1) en 

de geprognosticeerde kosten van het laatste jaar van de reguleringsperiode (t+3). Daarbij 

geldt dat deze prognose van de kosten wordt gemaakt op basis van de voor dat laatste 

jaar verwachte volumes (t+3) maar tegen de loon- en prijsniveaus zoals deze golden in 

het laatst beschikbare verslagjaar (t-1). Op basis van de rechte lijn wordt het tarief voor 

de desbetreffende jaren van de tariefregulering bepaald. Daarbij wordt het tarief per jaar 

geïndexeerd voor inflatie. Hiervoor wordt de gerealiseerde NEA-index gebruikt. Bij het 

bepalen van de kosten en het vaststellen van de wholesale tarieven dient PostNL 

uiteraard de andere voorschriften zoals vermeld in het marktanalysebesluit in acht te 

nemen. Voorts dient PostNL daarbij rekening te houden met voorgenomen en mede in 

het licht van de ingeschatte volumeontwikkeling redelijkerwijs te voorziene 

kostenbesparingen. Door deze wijziging in het marktanalysebesluit vervalt de 2 procent 

opslag op de NEA-index. PostNL wordt immers nu op andere wijze gecompenseerd voor 

de volumedaling. 
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Discrepantie met de UPD-systematiek 

1113. Volgens PostNL ontstaat er een discrepantie tussen het kostentoerekeningsysteem 

zoals voorgeschreven voor de UPD vanuit de Postregeling 2009 en het systeem zoals 

dat volgt uit de voorschriften van het Ontwerpbesluit 2017, ondanks dat de ACM erkent 

dat zij ook bij de inrichting van het kostentoerekeningsysteem (KTS) van de UPD wil 

aansluiten. De ACM noemt kostenveroorzaking (causaliteitsbeginsel), net als in de 

Postregeling 2009, als uitgangspunt (randnummer 172 van het Ontwerpbesluit 2017). Dit 

vertaalt de ACM echter naar een kostentoerekening op basis van gebruik (activity based 

costing). Gebruik is echter volgens PostNL niet noodzakelijkerwijs de kostendrijver van 

een proces of de onderdelen daarvan. Als voorbeeld geeft PostNL hierbij een 

transportbeweging waarbij de kosten niet wijzigen bij het meer of minder gebruik door 

individuele producten van een transportweging. 449
  

1114. De ACM volgt deze stelling van PostNL niet. Activity based costing gaat uit van het 

principe dat kosten worden toegerekend naar activiteiten en dat de kostprijs van een 

dienst wordt bepaald door het gebruik dat die dienst maakt van de verschillende 

activiteiten. Daarvoor is niet nodig dat de kosten van activiteiten afhankelijk zijn van het 

volume . De producten maken simpelweg gebruik van de transportbeweging en de 

kosten van deze transportbeweging moeten worden toegerekend aan de diensten die 

gebruik maken van deze transportbeweging. Het gebruik van het activity based costing 

model wordt ook voorgeschreven in artikel 7a van de Postregeling 2009. De stelling van 

PostNL dat er sprake zou zijn van een discrepantie tussen beide 

kostentoerekeningsystemen is dan ook onbegrijpelijk.  

1115. Ook wijkt de ACM volgens PostNL af van de kostentoerekening van de UPD bij de 

voorschriften over de toerekening van de kosten die specifiek voor het verlenen van 

toegang (wholesale) worden gemaakt. De ACM stelt dat deze ook naar rato moeten 

worden toegerekend aan retaildiensten. Hiermee wordt het kostenveroorzakingsprincipe 

duidelijk niet gevolgd: kosten die geheel worden veroorzaakt door het verlenen van 

toegangsdiensten, mogen niet geheel worden toegerekend aan die toegangsdiensten. Dit 

terwijl kosten die specifiek gemaakt worden voor retaildiensten, wel alleen aan die 

retaildiensten moeten worden toegerekend.
450

 

1116. Bij nadere overweging heeft de ACM besloten het voorschrift omtrent het naar rato 

toerekenen van wholesale specifieke kosten in het marktanalysebesluit achterwege te 
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laten. De ACM verwacht dat deze kosten slechts van beperkte omvang zullen zijn, 

temeer nu de omschrijving van de categorieën partijenpost waarvoor PostNL toegang 

dient te verlenen zodanig is aangepast dat deze beter aansluit bij de voortbrengingswijze 

van PostNL. Niettemin moet onderkend worden dat PostNL hiermee ten opzichte van zijn 

concurrenten een kostenvoordeel heeft waarmee hun marges onder druk kunnen worden 

gezet. Daarom voorziet het marktanalysebesluit in de mogelijkheid dat de ACM alsnog 

kan besluiten dat een proportioneel deel van de bedoelde kosten moet worden 

toegerekend aan de 24-uurs partijenpostdiensten van PostNL. De ACM verwijst hiervoor 

naar randnummer 477 van het marktanalysebesluit.  

1117. Ten slotte is PostNL van mening dat de ACM ook andere elementen in de verdere 

uitwerking van de toegangstarieven op basis van kosten miskent, onder andere
451

: 

(1) De ACM neemt bewerkelijkheid niet mee in de kostengeoriënteerde wholesaletarieven, 

terwijl de toegangsproducten bewerkelijker zijn dan retail producten, zoals al in 

paragraaf 6.2 van de zienswijze van PostNL is toegelicht. 

(2) De ACM baseert de voorlopige kostengeoriënteerde wholesaletarieven op de directe 

kosten van retail producten. De wholesale producten hebben echter significant andere 

productvoorwaarden en -kenmerken, waardoor deze gelijkstelling wat betreft 

kostprijzen onterecht is. Dit leidt tot onjuiste kostprijzen van de wholesale producten. 

(3) Bovendien zijn die kostprijzen op het verleden gebaseerd en houden ze geen rekening 

met de toekomstige inrichting en gebruik van het postnetwerk als gevolg van de 

gecreëerde toegangsproducten. 

1118. Ten aanzien van onderdeel (1) verwijst de ACM naar hetgeen in randnummer 1013 van 

deze nota van bevindingen is opgenomen. Daarbij merkt de ACM op dat, indien bepaalde 

toegangsproducten meer of minder bewerkelijk zijn dit tot uiting zou moeten komen in de 

kosten. Ten aanzien van onderdeel (2) wijst de ACM erop dat in het marktanalysebesluit 

thans geen voorlopige tarieven meer zijn opgenomen. Zie in dat verband ook 

randnummer 1075. Ten aanzien van onderdeel (3) verwijst de ACM naar het hiervoor 

gestelde in de randnummers 1111 en 1112. In het marktanalysebesluit is nu geregeld dat 

bij het bepalen van de wholesale tarieven ook rekening wordt gehouden met toekomstige 

ontwikkeling in kosten en volumes.  

 

                                                        
451

 Zienswijze PostNL 2017, p. 56, randnummer 235. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
3
4
0
/4

3
2
 

Timing van voorschriften voor het tariefvoorstel 

1119. PostNL is voorts van mening dat de in het Ontwerpbesluit 2017 opgenomen procedure 

voor het doen van een tariefvoorstel - inclusief een gedetailleerde berekening en 

onderbouwing hiervan - in de praktijk niet uitvoerbaar is. Het is volgens PostNL niet 

haalbaar om binnen twee maanden een tariefvoorstel in te dienen, dat ook een 

gedetailleerde beschrijving bevat van het kostentoerekeningsysteem op basis van een 

groot aantal voorschriften, die afwijken van het UPD-kostentoerekeningsysteem en voor 

zeer veel interpretaties vatbaar zijn. Bovendien moet dit Tariefvoorstel voorzien zijn van 

een accountantscontrole. Het goedkeuringsproces kan volgens PostNL ook niet binnen 

die termijn zijn afgerond.
452

  

1120. Daarnaast is PostNL van mening dat de ACM een onevenwichtige situatie en 

reguleringsonzekerheid creëert doordat de ACM zelf niet gebonden is aan tijdslijnen of 

toetsingscriteria bij haar beoordeling van het systeem of de toetsing er van. Hierbij 

verwijst zij ook naar de beoordeling van de ACM van het kostentoerekeningsysteem van 

de UPD dat ruim anderhalf jaar heeft geduurd. Ook stelt PostNL dat de ACM met dit alles 

geen rekening houdt met vaststelling van de reguleringskosten.
453

  

1121. De ACM acht het wenselijk dat postvervoerbedrijven die toegang afnemen of willen 

afnemen bij PostNL zo snel mogelijk helderheid krijgen over de voorwaarden en tarieven 

waartegen dat mogelijk is. Daarbij neemt de ACM mede in overweging dat voor de 

betrokken postvervoerbedrijven momenteel nog grote en al langer durende 

onduidelijkheid en onzekerheid bestaat over de voorwaarden en tarieven waartegen zij 

onder toepassing van artikel 9 van de Postwet aanspraak kunnen maken op toegang tot 

het netwerk van PostNL. Bovendien komt artikel 9 van de Postwet met ingang van 1 

augustus 2017 te vervallen. In die omstandigheden acht de ACM het nodig om aan 

PostNL een redelijke, maar relatief korte termijn te geven om zijn tariefvoorstel voor de 

ingevolge de toegangsverplichting te leveren wholesale producten aan de ACM voor te 

leggen.  

1122. Gelet op de omstandigheid dat PostNL reeds over alle benodigde kostengegevens 

beschikt, moet volgens de ACM een termijn van drie maanden voor PostNL voldoende 

worden geacht om een tariefvoorstel op te stellen en in te dienen. De termijn van twee 

maanden uit het Ontwerpbesluit 2017 is in het marktanalysebesluit daarom verlengd tot 

drie maanden. 
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 Zienswijze PostNL 2017, p. 49 en 56, randnummers 201 en 236. 
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1123.  De ACM wijst er in dit verband nog op dat de beoordeling en goedkeuring van het 

tariefvoorstel pas na de indiening ervan kan plaatsvinden en dus niet zoals PostNL stelt 

binnen de bedoelde termijn van drie maanden. Het is uiteraard in het belang van alle 

betrokken marktpartijen dat die goedkeuring zo snel mogelijk haar beslag krijgt. De ACM 

gaat er van uit dat die betrokken marktpartijen constructief zullen deelnemen en bijdragen 

aan het proces om zo snel mogelijk te komen tot definitief geldende tarieven. De ACM 

kan het bezwaar van PostNL dat zij hiermee een onevenwichtige situatie en 

reguleringsonzekerheid creëert dan ook niet plaatsen.  

1124. Ten slotte merkt de ACM nog op dat het proces van beoordeling van het 

kostentoerekeningsysteem voor de universele postdienst, waar PostNL naar verwijst, 

zodanig specifieke kenmerken had, dat een vergelijking met de onderhavige goedkeuring 

van het tariefvoorstel niet opgaat. Overigens constateert de ACM dat met dat traject wel 

een basis is gelegd voor de kostentoerekening die zal plaatsvinden in het kader van de 

wholesale toegang.  

1125. Volgens PostNL creëert de ACM extra reguleringsonzekerheid doordat zij in 

randnummer 213 van het Ontwerpbesluit 2017 stelt dat PostNL dient te voldoen aan de 

door de ACM gegeven aanwijzingen tot aanpassing van het kostentoerekeningsysteem. 

Hiermee creëert de ACM een vrijbrief voor zichzelf voor het opleggen van aanpassingen 

zonder dat die onderbouwd hoeven te worden of moeten voldoen aan enig objectief 

criterium. Een dergelijk ongeclausuleerd voorschrift is per definitie disproportioneel.
454

 

1126. In het marktanalysebesluit heeft de ACM de uitgangspunten en voorschriften vastgesteld 

waarbinnen PostNL dient te komen tot de uitwerking van een kostentoerekeningssysteem 

en het bepalen van de daarop gebaseerde kostengeoriënteerde wholesale tarieven. 

Daarbij wordt aan PostNL veel vrijheid gelaten om op detailniveau keuzes te maken. Het 

onderhavige voorschrift waarborgt dat, indien die keuzes tot uitkomsten leiden die niet in 

overeenstemming zijn met de gestelde uitgangspunten, de achterliggende doelstellingen 

van het marktanalysebesluit dan wel de door de Beleidsregel gestelde randvoorwaarden, 

de ACM tot een bijstelling daarvan kan komen door middel van het geven van 

aanwijzingen aan PostNL. Een dergelijke werkwijze is bijvoorbeeld ook gebruikelijk in de 

regulering ten aanzien van de telecomsector. De in artikel 13f, tweede lid, van de Postwet 

genoemde mogelijkheid dat de ACM het toerekeningsysteem bepaalt dat PostNL dient 

toe te passen, acht de ACM in dit verband niet proportioneel, omdat het onnodig inbreuk 

zou maken op vrijheid van PostNL om zijn bedrijfsvoering in te richten.  
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1127. De ACM wijst er voorts nog op dat de mening, dat het voorschrift haar een vrijbrief zou 

geven of dat zij een aanwijzing niet zou hoeven te onderbouwen, op een evidente 

misvatting berust. Ook een aanwijzing zal niet kunnen treden buiten de context van het 

marktanalysebesluit en de daarin vervatte regulering en voorschriften en of de door de 

wet en de beleidsregel gestelde randvoorwaarden. Bovendien zal PostNL tegen een 

aanwijzing rechtsmiddelen kunnen aanwenden. Het spreekt voor zich dat deze dus van 

een adequate onderbouwing dient te zijn voorzien.  

De juiste norm voor redelijk rendement 

1128. Volgens PostNL is de WACC voor zeer arbeidsintensieve sectoren zoals de postsector 

geen geschikte rendementsmaatstaf. Dat is volgens PostNL ook onderkend door het 

Ministerie van Economische Zaken in het wijzigingsbesluit van de Postregeling 2009. In 

dit wijzigingsbesluit is invulling gegeven aan het redelijk rendement dat volgens de 

Postwet op de UPD gerealiseerd mag worden. In de invulling van deze redelijke 

rendementsnorm is door het Ministerie doelbewust gekozen voor een return on sales 

(RoS) norm. Het valt volgens PostNL niet in te zien waarom de overwegingen ten 

aanzien van het arbeidsintensieve karakter en de daarmee samenhangende geschiktheid 

van de RoS-norm versus andere kapitaalgerelateerde normen (WACC), niet net zo goed 

zouden gelden voor de niet-UPD 24 uursdiensten als voor de UPD.
455

 

1129. Het alleen toepassen van de WACC op de materiële activa – voor zover die te bepalen, 

te isoleren en toe te rekenen zijn aan enkel de 24-uurs niet-UPD-dienstverlening – leidt 

volgens PostNL tot zeer lage rendementen die het belangrijkste winstpotentieel van een 

arbeidsintensieve sector miskennen en zelfs buiten beschouwing laten. Het gebruik van 

de WACC vergt daarom volgens PostNL ook het vaststellen van een regulatory asset 

base specifiek voor de niet-UPD 24-uurs postdienstverlening van PostNL, waarin zowel 

de vaste als de immateriële activa zijn betrokken. Deze asset base kan niet volgen uit de 

boekhouding, aangezien hij naast de vaste activa ook de immateriële activa moet 

bevatten én specifiek moet zien op de 24-uurs niet-UPD-dienstverlening. Dergelijke 

doorsnijdingen van de asset base bestaan niet, en kunnen niet worden vastgesteld 

zonder allerlei arbitraire en gecompliceerde keuzes. De invulling van een redelijk 

rendement op basis van de WACC stuit volgens PostNL dan ook op grote praktische 

bezwaren.
 456
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1130. Een andere belangrijke reden waarom een kapitaalgerelateerde norm volgens PostNL 

niet geschikt is voor een arbeidsintensieve sector, is dat het gerealiseerde rendement 

zeer gevoelig is voor wijzigingen in de bedrijfsvoering die doorwerken op de materiële 

activa. Dergelijke wijzigingen kunnen immers snel leiden tot een substantiële wijziging 

van de kapitaalvoet, waardoor ook het gerealiseerde rendement substantieel wijzigt; en 

dat terwijl de winst in het geheel niet toe- of afgenomen behoeft te zijn. Hierdoor ontstaan 

perverse prikkels in de bedrijfsvoering. PostNL wijst hier naar het voorbeeld van het 

wagenpark, en het verschil tussen eigendom van dit wagenpark en lease.
457

  

1131. De door ACM aangehaalde bronnen die zouden onderschrijven dat de WACC de 

voorkeur geniet als rendementsnorm, bieden hiervoor volgens PostNL geen 

onderbouwing. Andere gezaghebbende instanties als Oxera en Ofcom geven volgens 

PostNL ook aan dat de RoS-norm te verkiezen is boven de WACC-methode.
458

 

1132. Ten aanzien van het bovenstaande merkt de ACM op dat rendementsregulering op basis 

van de WACC de gebruikelijke methode is bij de ACM en ook bij andere toezichthouders 

in Europa. Dit omdat de WACC de meest objectieve maatstaf is voor de vergoeding voor 

het beschikbaar stellen van kapitaal. De ACM gebruikt de WACC daarom eveneens als 

invulling van de rendementsvergoeding van de wholesale toegang bij PostNL.  

1133. De voor de UPD te hanteren rendementsvergoeding volgt rechtstreeks uit de 

Postregeling 2009. In dat kader is de ACM derhalve wettelijk gehouden om een andere 

maatstaf te hanteren dan de WACC. De Postregeling 2009 geeft geen uitsluitsel over de 

bij wholesale diensten toe te passen rendementsvergoedingen.  

1134. De ACM stelt vast dat het niet ongebruikelijk is een normering van het redelijk rendement 

op basis van return on sales (RoS) toe te passen in kapitaalextensieve sectoren. Vooral 

voor die gevallen waarin het nodig is om de financiële gezondheid en financierbaarheid 

van een onderneming te waarborgen, is de RoS dan een bruikbare maatstaf.
459

 Dit 

verklaart volgens de ACM mede waarom de RoS in het kader van de Postregeling 2009 

wordt gebruikt.
460
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 Zienswijze PostNL 2017, p. 58, randnummer 244. 
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 Zienswijze PostNL 2017, p. 58, randnummer 246 en 247. 
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 Zie ook het door PostNL aangehaalde rapport Ofcom, Relevance of margin based approach, November 2015. 
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 In ‘Review and future of the price control system in Dutch postal services (April 2002)’, meent NERA overigens dat 
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1135. De normering van het rendement in het kader van de wholesale tariefregulering in het 

marktanalysebesluit strekt er toe om er voor te zorgen dat de betrokken afnemers niet 

worden benadeeld door in de wholesale tarieven een hoger dan noodzakelijk rendement 

op te nemen. Het rendement betreft daarbij een bij de berekening van de wholesale 

tarieven te betrekken kostenpost, die alleen bedoeld is ter vergoeding van de 

kapitaalkosten voor het geïnvesteerd vermogen. Tegen deze achtergrond beschouwt de 

ACM de WACC, binnen de kostenoriëntatie, als de meer geschikte maatstaf voor het 

bepalen van het redelijk rendement. De WACC houdt immers rekening met de werkelijke 

kapitaalkosten op de kapitaalmarkt en vergoedt enkel voor datgene waarvoor kapitaal 

aangetrokken moet worden (het geïnvesteerd vermogen).  

1136. De ACM merkt op dat de omstandigheid dat de postsector arbeidsintensiever is dan 

andere gereguleerde sectoren, de WACC op zich niet ongeschikt maakt, zoals PostNL 

stelt. Het onderzoek van Oxera waar PostNL naar verwijst, maakt dit niet anders. Het 

artikel beschrijft immers enerzijds de mogelijke bezwaren die toepassing van de WACC 

bij kapitaalextensieve sectoren oproept, maar noemt anderzijds ook de mogelijkheden 

hoe hiermee kan worden omgegaan.  

1137. De ACM is het voorts niet eens met het beeld dat PostNL schetst over de bronnen van 

derden die zich zouden uitspreken voor de RoS-norm. De ACM heeft in het 

Ontwerpbesluit 2017 per abuis verwezen naar het ERGP rapport uit 2015, terwijl zij hier 

het rapport uit 2013 bedoelde.
461

 In dit rapport geeft de ERGP het volgende aan over de 

WACC: ‘Within regulated industries in general, the method of the weighted average cost 

of capital (WACC), usually based on the capital asset pricing model (CAPM) has more or 

less become the standard method for calculating a reasonable return on investment. This 

method has a sound foundation in academic research and literature and is widely used 

within the financial sector worldwide’. Vervolgens overweegt de ERGP dat de WACC 

meer geschikt zou kunnen zijn voor kapitaalintensieve sectoren, dat de schatting van de 

parameters van de WACC aanleiding voor discussie geeft, en dat de RoS-norm ook een 

solide oplossing zou kunnen zijn (de door PostNL geciteerde zinnen). Daarmee geeft de 

ERGP volgens de ACM aan dat de RoS een alternatief zou kunnen zijn voor de WACC. 

Daarbij wijst de ACM er nog op dat de ERGP in de rest van het rapport een uitleg geeft 

van de WACC en niet van de RoS. Anders dan PostNL suggereert kan aan dit rapport 

niet worden ontleend dat de ERGP zich uitspreekt voor de RoS als de te prefereren 

methode bij rendementsregulering.  
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1138. Ten aanzien van het vaststellen van de regulatory asset base merkt de ACM het 

volgende op. De rendementsvergoeding is bedoeld om PostNL te vergoeden voor het 

kapitaal dat hij heeft gestoken in de ontwikkeling van zijn postnetwerk, zoals ook 

aangegeven in randnummer 183 van het Ontwerpbesluit 2017. Dit is in eerste instantie 

nodig voor materiële activa. Daarnaast kan worden bezien of ook een vergoeding nodig 

is voor immateriële activa, maar alleen in zoverre deze werkelijk is geactiveerd op de 

officiële balans volgens de daarvoor geldende boekhoudkundige regels. De vergoeding 

voor arbeid en de daaraan gekoppelde know-how vindt plaats via de lonen van de 

medewerkers. Het door PostNL benoemde winstpotentieel door know-how kan alleen in 

de regulatory asset base worden opgenomen als het daadwerkelijk is gewaardeerd. 

1139. Naar het oordeel van de ACM is het vaststellen van de regulatory asset base voor de 

niet-UPD 24-uurs postdienstverlening van PostNL niet onmogelijk, zoals PostNL stelt. Er 

moet hiervoor een toerekening worden gemaakt van de ondernemingsactiva. Daarvoor 

moet in het toerekeningsysteem het gebruik van activa worden opgenomen. Ook Ofcom 

geeft in het door PostNL aangehaalde rapport aan dat het hanteren van de WACC 

(vermenigvuldigd met de regulatory asset base) weliswaar praktische bezwaren kent, 

maar niet onmogelijk is.  

1140. Ook het punt dat PostNL noemt ten aanzien van leases snijdt geen hout. Binnen de 

regulering is het voor de ACM gebruikelijk om in de WACC rekening te houden met 

operational lease (zo wordt de gearing hiervoor gecorrigeerd). Het voorbeeld dat PostNL 

voorlegt is daarom niet van belang. In de regulering van Schiphol wordt de regulatory 

asset base bijvoorbeeld ook gecorrigeerd voor financial lease.
462

 

1141.  Het bovenstaande overwegende is de ACM van oordeel dat de WACC de geëigende 

toepassing is voor het berekenen van de rendementsvergoeding voor de 

wholesaletoegang van PostNL. De ACM hanteert de WACC als standaardtoepassing 

voor rendementsvergoedingen in gereguleerde sectoren. De door PostNL hiertegen 

aangevoerde bezwaren geven naar het oordeel van de ACM onvoldoende aanleiding om 

van dat uitgangspunt af te wijken.  

1142. VSP en IP stellen dat de in het Ontwerpbesluit 2017 opgenomen tariefverplichting 

PostNL in een zeer comfortabele positie brengt, nu het toegangstarief is gebaseerd op 

kosten plus een redelijk rendement. Door het gegarandeerde rendement dat PostNL 

ontvangt op zowel de UPD als via zijn zakelijke klanten, draagt PostNL in tegenstelling tot 
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zijn concurrenten volgens hen geen financieel risico voor zijn postvervoernetwerk, hoeft 

hij zijn netwerk niet efficiënter te maken en krijgt hij onnodig veel financiële ruimte om 

strategisch eindklanten te benaderen en strategisch te onderbieden op de retailmarkt. 

VSP en IP menen dat concurrerende postvervoerbedrijven op deze manier betalen aan 

PostNL's organisatie met een toenemende concurrentiekracht van PostNL op de 

retailmarkt.
463

 

1143. VSP en IP vinden het daarom redelijk om deze ongelijkheid binnen de kaders van de 

Beleidsregel aan te pakken door te voorzien in een compensatie voor het ontbreken van 

financieel risico voor PostNL. Zij noemen daarbij als opties om toch uit te gaan van een 

bottom up kostenmodel, de kostengeoriënteerde tarieven met een percentage te 

verlagen en om een tariefplafond in te stellen voor de retailtarieven van PostNL.
464

 

1144. De ACM wijst erop dat het marktanalysebesluit erop is gericht om zeker te stellen dat 

postvervoerbedrijven, die in bepaalde mate afhankelijk zijn van toegang tot het netwerk 

van PostNL, van die toegang gebruik kunnen maken tegen voorwaarden en tarieven die 

een optimaal functioneren van de mededinging mogelijk maken. Het marktanalysebesluit 

strekt er niet toe om aan andere postvervoerbedrijven onder alle omstandigheden de 

zekerheid te bieden dat zij een met PostNL concurrerend aanbod aan klanten kunnen 

doen. Het is voorts een misvatting dat het marktanalysebesluit aan PostNL volledige 

financiële zekerheid zou bieden wat betreft de exploitatie van zijn postvervoernetwerk. 

Voor het risico dat PostNL loopt ten aanzien van die exploitatie, zijn immers de diensten 

die hij verleent aan zakelijke verzenders, niet zijnde postvervoerbedrijven, mede 

bepalend. Dat in de Postregeling 2009 een voor de UPD door PostNL te behalen 

gemaximeerd redelijk rendement is vastgelegd, kan daar niet aan afdoen. Aan het 

bepalen van de wholesale tarieven op basis van kostenoriëntatie is bovendien inherent 

dat daarin ook een redelijk rendement wordt meegenomen als vergoeding voor 

geïnvesteerd vermogen. Verder wijst de ACM er op dat in de systematiek voor de 

berekening van de wholesale tarieven er in het marktanalysebesluit thans ook in is 

voorzien dat PostNL voorgenomen en redelijkerwijs te voorziene kostenbesparingen 

betrekt bij het bepalen van de kosten. Efficiëntieverbeteringen krijgen daarmee dus ook 

hun weerslag in de door PostNL te hanteren wholesale tarieven.  

1145. Wat betreft de door VSP en IP voorgestelde opties om de financiële zekerheid voor 

PostNL te begrenzen is de ACM van oordeel dat deze, mede in het licht van de 
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Beleidsregel, niet als proportioneel zijn aan te merken. Daarbij wijst de ACM er op dat 

een directe regulering van de retail tarieven door de wetgever als een uiterste maatregel 

wordt gezien. Naar het oordeel van de ACM zijn er geen gegronde redenen aan te 

voeren voor het opleggen van een dergelijke maatregel. 

Bepalen van kosten en vaststellen tarieven 

1146. VSP en IP wijzen verder op het grote belang van een juiste kostenbepaling en –

toerekening. Gelet op het feit dat PostNL over alle daarvoor benodigde gegevens 

beschikt en ook een aanzienlijk belang heeft bij het strategisch toedelen van de kosten, 

vinden zij het essentieel dat de boekhouding van PostNL, de gehanteerde 

uitgangspunten, aannames en gebruikte data voldoende transparant zijn. Daarmee kan 

de objectiviteit van de kostenberekening en –toedeling worden gewaarborgd. VSP en IP 

zijn mening dat PostNL deze transparantie moet bieden aan de ACM of aan een 

onafhankelijk accountant. Zij onderstrepen voorts het belang van een correcte toedeling 

van kosten naar productcategorieën en het hanteren van daadwerkelijk objectieve 

criteria.
465

  

1147. De ACM deelt de visie van VSP en IP op dit punt. De ACM zal dan ook indien nodig van 

de haar wettelijk ter beschikking staande mogelijkheden gebruikmaken om te komen tot 

een juiste kostenbepaling en –toerekening.  

1148. De voorgestelde voorlopige tarieven voor de productcategorieën wholesale Klein en 

wholesale Gemengd komen VSP en IP als redelijk voor. Het is voor hen echter niet 

duidelijk waarop de verschillen tussen de in het Ontwerpbesluit 2017 opgenomen 

voorlopige tarieven voor de wholesale categorieën klein, groot en bijzonder zijn 

gebaseerd. Een louter verschil in kosten per productcategorie verklaart die verschillen 

volgens hen onvoldoende.  

1149. Voorts vinden VSP en IP de voorlopige tarieven voor de productcategorieën wholesale 

Groot en wholesale Bijzonder extreem hoog. Zij wijzen erop dat deze tarieven zelfs hoger 

liggen dan de huidige bruto retailtarieven van PostNL uitgaande van homogene 

productcategorieën. Zij menen daarom dat de bedoelde wholesale tarieven geen 

kostprijstarieven kunnen zijn. Dit wringt volgens hen temeer omdat voor de toekomstige 

groei van VSP en IP de verkoop van homogene partijenpost aan eindklanten en de 

concurrentie met Mailhuizen steeds belangrijker gaat worden. Als er geen aanbod 

'Gemengd' meer gedaan zou mogen worden op wholesale niveau is het voor VSP en IP 
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onmogelijk om met de voorgestelde tarieven wholesale Groot en wholesale Bijzonder hun 

business case voort te zetten of uit te bouwen. Daarbij wijzen zij specifiek op de tarieven 

voor gesealde tijdschriften. Deze tijdschriften moeten onder de productcategorie 

wholesale Bijzonder worden aangeboden. Tegen de in het ontwerpbesluit voorgestelde 

tarieven is het volgens VSP en IP voor hen onmogelijk om een concurrerend aanbod te 

doen. 

1150. Ook is onduidelijk voor VSP en IP wat er gebeurt met de categorieën EXTRA die PostNL 

in 2017 heeft geïntroduceerd. PostNL vermijdt volgens VSP en IP door het 

machinegeschikt aanleveren als "EXTRA" operationele kosten. Zij constateren dat de in 

het Ontwerpbesluit 2017 voorgestelde voorlopige tarieven voor wholesale Groot en 

wholesale Bijzonder fors hoger liggen dan de EXTRA tarieven voor machinegeschikt 

aanleveren. VSP en IP vinden het redelijk dat concurrerende postvervoerbedrijven in 

gelijkaardige mate operationele kortingen krijgen voor machinegeschikt aanleveren. 

Volgens hen zou dit geen invloed moeten hebben op de kostengeoriënteerde 

tariefstelling van PostNL. 

1151. Uit berekeningen van VSP blijkt dat, uitgaande van louter de voorgestelde wholesale 

tarieven klein, groot en bijzonder geen concurrerend aanbod op de retailmarkt mogelijk 

is. Als wholesale gemengd meegenomen wordt, is mogelijk wel een concurrentieel 

aanbod mogelijk.
466

 

1152. In reactie op hetgeen VSP en IP hier aanvoeren wijst de ACM er op dat, mede naar 

aanleiding van de op het Ontwerpbesluit 2017 ontvangen zienswijzen, in het 

marktanalysebesluit thans geen voorlopige door PostNL te hanteren wholesale tarieven 

meer zijn vastgesteld. Daarnaast is een aantal aanpassingen aangebracht in de 

systematiek waarmee de kosten voor toegang worden bepaald en berekend en de 

wholesale tarieven op basis daarvan worden vastgesteld. De ACM verwijst hiervoor naar 

de paragrafen 5.4.4 e.v. van het besluit. Deze aanpassingen zullen er naar de overtuiging 

van de ACM ook toe leiden dat aan de bezwaren van VSP en IP tegemoet wordt 

gekomen. De ACM ziet daarom geen aanleiding om hier meer specifiek in te gaan op 

hetgeen VSP en IP hebben aangevoerd.  

1153. In de beschrijving van de wholesale dienstcategorieën waarvoor PostNL toegang dient te 

verlenen, is nu in het marktanalysebesluit opgenomen dat bij de categorieën wholesale 

klein, groot en bijzonder sprake moet zijn van partijenpost die sorteermachineklaar wordt 
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aangeleverd. Daarmee zullen deze categorieën nagenoeg geheel overeenkomen met de 

door PostNL geïntroduceerde categorieën EXTRA. De aan die wijze van aanleveren 

gerelateerde kostenvoordelen zullen moeten worden weerspiegeld in de voor die 

wholesale dienstcategorieën door PostNL vast te stellen wholesale tarieven.  

1154. VSP en IP verzoeken voorts om in het marktanalysebesluit een regeling op te nemen 

over speciale tarieven voor grootzakelijke klanten. Als zij alleen het referentieaanbod van 

PostNL kunnen krijgen, zullen grote klanten volgens hen altijd naar PostNL gaan. De 

financiële zekerheid die PostNL wordt geboden laat PostNL ook veel ruimte om bij 

grootzakelijke klanten te onderbieden. Daardoor missen postvervoerbedrijven onnodig 

een grote volumestroom aan poststukken. Een structureel volume is echter juist nodig om 

investeringen te kunnen doen in hun netwerken en op lange termijn daadwerkelijk met 

PostNL te kunnen concurreren. 

1155. Afgezien van het instellen van een tariefplafond voor de retail tarieven van PostNL, zou 

het volgens VSP en IP redelijk zijn om in PostNL te verplichten de door hem gehanteerde 

retailtarieven voor grootzakelijke klanten met een jaarvolume vanaf 1 mln stuks non-

discriminatoir aan te bieden als wholesaletarief.
467

 

1156. De ACM verwijst in de eerste plaats op het in deze nota van bevindingen gestelde in de 

randnummers 1152, 1144 en 1145, over de in het marktanalysebesluit aangebrachte 

aanpassingen op het punt van berekeningssystematiek respectievelijk de door VSP en IP 

vermeende financiële zekerheid voor PostNL. De ACM gaat er voorts van uit dat VSP en 

IP met het door hen gepresenteerde non-discriminatoire wholesaletarief in relatie tot 

grootzakelijke klanten, niet hebben bedoeld daarmee een per sender model in te voeren. 

In dat geval is hun voorstel vergelijkbaar met het door de ACM in het Ontwerpbesluit 

2017 genoemde tweede alternatief voor de invulling van de tariefverplichting. Dit 

alternatief heeft de ACM echter afgewezen omdat het niet voldoet aan de door de 

Postwet en de Beleidsregel gestelde proportionaliteitseisen. Temeer nu VSP en IP geen 

specifieke uitwerking geven aan het door hen voorgestelde alternatief, ziet de ACM geen 

gronden om op die afwijzing terug te komen.  

1157. De ACM onderkent dat een voldoende structureel volume voor postvervoerbedrijven van 

belang is om hun netwerk verder te vergroten. Naar het oordeel van de ACM is thans in 

het marktanalysebesluit een invulling van de tariefverplichting opgenomen die enerzijds 

aan PostNL ruimte laat om in vrijheid zijn retailprijsbeleid te bepalen en anderzijds aan 
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postvervoerbedrijven voldoende mogelijkheden geeft om ook op langere termijn met 

PostNL de concurrentie aan te gaan.  

1158. VSP en IP zien geen reden om de NEA indexatie met 2 procentpunten op te hogen 

vanwege de krimpende volumes in de markt. PostNL krijgt immers al een gegarandeerd 

rendement en dus al meer zekerheid dan enige andere partij in de markt. Voor 

concurrenten krimpen de volumes ook en die zouden dan tevens moeten bijdragen aan 

de kosten van volumekrimp bij PostNL. VSP en IP menen dat het door anderen 

vergoeden van de kosten voor de volumekrimp PostNL niet aanzet tot aanpassingen in 

haar netwerk en daarmee een verkeerde prikkel geeft. Omdat indexering volgens hen 

niet als concurrentiemiddel ingezet moet kunnen worden, stellen zij voor de NEA zonder 

opslag te hanteren en alleen als PostNL aantoonbaar ook zijn retailtarieven met NEA 

verhoogt.
468

 

1159. In het marktanalysebesluit heeft de ACM thans de indexeringsregeling zodanig 

aangepast dat bij het berekenen van de gedurende de reguleringsperiode door PostNL te 

hanteren wholesale tarieven meer rekening kan worden gehouden met de reële 

verwachte ontwikkeling in de kosten en volumes. Dit houdt ook in dat de in het 

Ontwerpbesluit 2017 voorziene opslag van 2 procent op de NEA komt te vervallen. De 

ACM verwijst hiervoor ook naar de randnummers 1111 en 1112 van deze nota van 

bevindingen. Overigens merkt de ACM in dit verband nog op niet in te zien waarom het 

onredelijk zou zijn om bij het bepalen van de wholesale tarieven rekening te houden met 

volumekrimp nu andere postvervoerbedrijven door middel van gereguleerde toegang 

immers feitelijk gebruik maken van het netwerk van PostNL.  

1160. VSP en IP wijzen er ten slotte op dat de ACM zou moeten voorzien in een passend 

overgangsregime bij tariefswijzigingen met negatieve effecten voor hun bedrijfsvoering. 

Zij vinden dat voorkomen moet worden dat zij achteraf nog rekeningen van PostNL 

gepresenteerd krijgen waarop zij in hun prijsstelling aan klanten niet hebben kunnen 

anticiperen. Ook moet volgens hen worden voorkomen dat er een gat valt bij de overgang 

van het regime van artikel 9 Postwet naar het ex ante instrument.
469

 

1161. De ACM wijst erop dat de systematiek van berekenen en vaststellen van de wholesale 

tarieven in het marktanalysebesluit zo is ingericht dat gedurende de reguleringsperiode 

zo stabiel mogelijke tarieven zullen gelden. Voor het voorzien in een overgangsregime in 

geval van tariefswijzigingen is er daarom geen noodzaak. Bij de introductie van het 
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nieuwe stelsel valt er echter niet aan te ontkomen dat voor een initiële periode nog 

onzekerheid zal bestaan over de hoogte van de uiteindelijk te betalen 

kostengeoriënteerde wholesale tarieven. Met het oog daarop voorziet het 

marktanalysebesluit erin dat PostNL vanaf het moment dat hij zijn voorstel voor de 

wholesale tarieven bij de ACM indient, deze wholesale tarieven al jegens 

postvervoerbedrijven dient te hanteren, alsmede in een verrekeningsmethodiek op het 

moment dat deze tarieven definitief komen vast te staan. De ACM verwijst hiervoor 

verder naar gestelde in paragraaf 5.6.van het besluit.  

1162. Sandd wijst erop dat een op kosten gebaseerde methodiek alleen werkt wanneer de 

toerekeningregels duidelijk zijn. Daarbij wijst hij op de grote onduidelijkheden over de 

wijze van toerekening bij de UPD. Sandd meent dat die onduidelijkheden en bezwaren 

ook gelden voor de hier voorgestelde toerekeningwijze. Hij vraagt zich daarom af waarom 

de ACM toch voor deze systematiek kiest, nu er in dit geval een geschikte alternatieve 

methode beschikbaar is. Temeer nu de ACM in haar uitvoeringstoets van 4 december 

2009 op de wijziging van de Postregeling 2009 erop heeft gewezen dat van de methode 

van toegerekende kosten plus een redelijk rendement bij de UPD een perverse prikkel 

uitgaat. Sandd meent dat de ACM de onduidelijkheid over de wijze van 

kostentoerekening bij de UPD ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten en 

daardoor geen juiste afweging van beide alternatieven heeft kunnen maken dan wel 

passende waarborgen heeft kunnen voorstellen. Sandd geeft de ACM in overweging 

alsnog voor alternatief IV te kiezen, of tenminste de methode van alternatief IV te 

hanteren als benchmark voor de door PostNL voorgestelde tarieven.
470

 

1163. In het Ontwerpbesluit 2017 heeft de ACM reeds uitvoerig toegelicht waarom een 

wholesale tarief op basis van kostenoriëntatie een passender invulling van de 

tariefverplichting is dan een wholesale tarief op basis van de gemiddelde netto retailprijs 

per afgebakende markt. Het enkele feit dat er onduidelijkheden bestonden of bestaan 

omtrent de toerekeningwijze van kosten aan de UPD, kan de aan die keuze ten 

grondslag liggende afweging niet anders maken. Daarbij wijst de ACM erop dat de door 

Sandd bedoelde onduidelijkheden ook verband houden met de wijze waarop de door 

PostNL in acht te nemen toerekenregels zijn vastgelegd in de Postregeling 2009. Bij een 

tariefstelling op basis van kostenoriëntatie is het niet mogelijk en ook niet wenselijk om in 

detail vast te leggen hoe de toerekening van kosten moet plaatsvinden. In het 

marktanalysebesluit is echter wel bepaald dat de ACM de uiteindelijk door PostNL te 

hanteren wholesale tarieven dient goed te keuren. In dat kader zal de ACM ook kunnen 
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beoordelen of de toerekening van kosten op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. De 

opvatting dat sprake is van zodanige onduidelijkheden ten aanzien van de toerekening, 

dat voor een andere grondslag voor het bepalen van de wholesale tarieven moet worden 

gekozen, deelt de ACM dan ook niet.  

1164. Verder wijst de ACM er nog op dat het gestelde in haar uitvoeringstoets uit 2013 zag op 

het feit dat het in de Postregeling 2009 vastgelegde rendement over de kosten van de 

UPD wordt berekend. Dit geeft op zich een prikkel aan de UPD verlener om zoveel 

mogelijk kosten aan de UPD toe te rekenen en die kosten zo hoog mogelijk te houden. 

Dat geldt niet of in veel mindere mate voor de in het marktanalysebesluit aan PostNL 

voorgeschreven WACC. Daarbij neemt de ACM mede in aanmerking dat de 

marktomstandigheden waaronder de UPD respectievelijk de dienstverlening aan 

zakelijke klanten plaatsvindt, van elkaar verschillen.  

1165. Ten slotte merkt de ACM nog op dat het hanteren van een wholesale tarief op basis van 

de gemiddelde netto retailprijs per afgebakende markt als benchmark voor een wholesale 

tarief op basis van kostenoriëntatie neer zou komen op het tegelijkertijd hanteren van 

twee verschillende stelsels. Gezien het bepaalde in de Postwet en de Beleidsregel is dat 

niet mogelijk.  

1166. Sandd wijst er verder op dat de in het Ontwerpbesluit 2017 genoemde voorlopige 

wholesaletarieven circa 35 cent onder de tarieven van de UPD liggen. Sandd meent dat 

sprake is van onverklaarbare verschillen in de tariefontwikkeling tussen UPD en de 

zakelijke partijenpost. Sandd verzoekt de ACM daarom haar oordeel over de door 

PostNL te hanteren tarieven niet alleen te baseren op geïsoleerde 

kostentoerekeningsexercities, maar de uitkomsten daarvan in samenhang te 

beschouwen en daarbij ook aan de praktijk ontleende benchmarks te ontwikkelen en 

hanteren.
471

 

1167. Zoals in randnummer 1075 aangegeven heeft de ACM besloten af te zien van het 

opnemen van voorlopige tarieven in het marktanalysebesluit. Verder is ten opzichte van 

het Ontwerpbesluit 2017 ook een aantal aanpassingen aangebracht in het door PostNL 

te leveren aanbod aan toegangsproducten en de wijze van berekenen van de wholesale 

tarieven.
472

 Deze aanpassingen zullen naar de mening van de ACM bijdragen aan een 

evenwichtiger tariefstelling dan waarvan bij de voorlopige tarieven nog sprake was. Bij de 

goedkeuring van het tariefvoorstel van PostNL zal de ACM uiteraard ook beoordelen of 
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PostNL heeft voldaan aan de in het marktanalysebesluit vermelde uitgangspunten en 

voorschriften.  

1168. Sandd constateert ten slotte dat het marktanalysebesluit de ACM geen mogelijkheid 

heeft om toekomstige inefficiënties in het netwerk aan te pakken of buiten de 

kostenberekening te houden. Sandd verzoekt de ACM daarom te borgen dat de ACM de 

kostenstructuur van PostNL kan toetsen op inefficiënties.
473

 

1169. De ACM wijst erop dat de in het marktanalysebesluit voorgeschreven systematiek er van 

uit gaat dat de wholesale tarieven voor de duur van de reguleringsperiode worden 

vastgelegd en alleen jaarlijks worden geïndexeerd voor inflatie door toepassing van de 

gerealiseerde NEA-index. Toekomstige inefficiënties in het netwerk van PostNL worden 

daarmee in beginsel uitgesloten. Voor zover sprake is van zodanige inefficiënties dat de 

kosten daarvan in redelijkheid niet mede voor rekening van andere postvervoerbedrijven 

mogen komen, kan dat bij de goedkeuring van de tarieven in aanmerking worden 

genomen.  

1170. Cycloon, CZPN en EMCO-groep geven aan dat zij zich kunnen vinden in de 

voorgestelde voorlopige tarieven voor de productcategorie Wholesale Gemengd. Zij 

wijzen er echter ook op dat de voorlopige tarieven voor de categorieën Wholesale Groot 

en Wholesale Bijzonder ten opzichte van de huidige tarieven zodanig hoog zijn dat tegen 

die wholesale tarieven door hen geen concurrerende aanbieding te maken is.
474

  

1171. De ACM verwijst in reactie hierop naar het hiervoor gestelde in randnummer 1152 van 

deze nota van bevindingen. 

Overige aspecten 

1172. Door meerdere partijen zijn ook zienswijzen op het Ontwerpbesluit 2016 bij de ACM 

ingediend. Ten opzichte van dat ontwerpbesluit is in het Ontwerpbesluit 2017 vervolgens 

de keuze gemaakt voor regulering van de wholesale tarieven op basis van 

kostenoriëntatie. In het definitieve marktanalysebesluit is bovendien een aantal 

aanpassingen aangebracht ten aanzien van het door PostNL te leveren aanbod aan 

toegangsdiensten en de wijze van berekening van de bijbehorende wholesale tarieven. 

Dit betekent dat aan hetgeen in die eerder ingediende zienswijzen is aangevoerd 

grotendeel de relevantie is ontvallen. Hieronder gaat de ACM in op enkele aspecten uit 
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die eerdere zienswijzen die in het voorgaande nog niet uitdrukkelijk aan de orde zijn 

gekomen. 

1173. Volgens De Vos Diensten
475

 biedt alternatief 1 uit het Ontwerpbesluit 2016 (het 

wholesale tarief is gelijk aan het gunstigste retailtarief) de meest effectieve maatregel om 

de tarievenstructuur op de postmarkt zo snel mogelijk te normaliseren, dat wil zeggen dat 

de kostprijs voor dienstverlening ook daadwerkelijk wordt doorberekend. Doordat ex ante 

maatregelen voor een periode van drie jaar worden vastgesteld kan de ACM er snel voor 

zorgen dat een meer passende maatregel wordt opgelegd als dat nodig is.  

1174. Verder wijst De Vos Diensten op de constatering in randnummer 376 van het 

Ontwerpbesluit 2016 dat het hanteren van het beste prijsaanbod door PostNL ertoe kan 

leiden dat diens wholesaletarieven onder de kostprijs in de grootzakelijke postmarkt 

komen te liggen. Daardoor zou PostNL niet meer in staat kunnen zijn om zijn kosten op 

de toegangsdiensten terug te verdienen. Daarmee bevestigt de ACM volgens De Vos 

Diensten impliciet dat PostNL roofprijzen hanteert op de retailmarkt. De ACM motiveert 

niet waarom een gelijkstelling van het wholesaletarief aan het retailtarief daarvoor geen 

goede oplossing zou zijn.  

1175. Tot slot maakt de ACM volgens De Vos Diensten niet voldoende aannemelijk dat 

alternatief 1 postvervoerbedrijven de stimulans ontneemt om te investeren in een eigen 

netwerk. Ten eerste stelt De Vos dat er altijd een prikkel blijft bestaan om te investeren in 

het netwerk als de wholesaletarieven te veel stijgen en ten tweede wordt dit probleem al 

ondervangen door het beschikken over een eigen netwerk voorwaardelijk te maken aan 

de toegang tot het netwerk van PostNL.  

1176. Sandd begrijpt niet goed waarom de ACM niet kiest voor het eerste alternatief
476

. Daarbij 

wijst hij evenals De Vos Diensten op de constatering van de ACM dat dit alternatief ertoe 

kan leiden dat PostNL’s wholesale tarieven onder de kostprijs van de grootzakelijke 

markt komen te liggen. Volgens Sandd hanteert PostNL namelijk al zeer lage 

retailtarieven die niet altijd kostendekkend zijn.  

1177. De ACM wijst er in de eerste plaats op dat de door haar aan PostNL op te leggen 

verplichtingen op grond van de Postwet en de Beleidsregel moeten voldoen aan het 

proportionaliteitsvereiste, dat wil zeggen dat zij noodzakelijk en passend moeten zijn. Dat 

de ACM volgens artikel 13c, eerste lid, van de Postwet binnen drie jaar moet beoordelen 
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in hoeverre die verplichtingen moeten blijven gelden, kan daarbij geen onderscheidend 

criterium zijn ten opzichte van de overige alternatieven. Dit voorschrift geldt immers ook 

voor die andere alternatieven.  

1178. In de tweede plaats wijst de ACM erop dat de omstandigheid dat PostNL’s 

wholesaletarieven onder de kostprijs in de grootzakelijke postmarkt zouden komen te 

liggen, niet zonder meer wil zeggen dat sprake is van roofprijzen in die retailmarkt. 

Daarvoor zal ook aan andere voorwaarden moeten zijn voldaan.  

1179. Het risico dat de bedoelde omstandigheid zich voordoet, geldt over de hele linie, in die 

zin dat PostNL ten aanzien van geen enkele toegangsdienst meer in staat is om de 

daarmee gemoeide kosten goed te maken. Dat staat in tegenstelling tot alternatief 4 

waarin het potentiële mededingingsprobleem van marge uitholling voor de kleinzakelijke 

postmarkt en voor een groot deel of mogelijk de gehele middenzakelijke postmarkt wordt 

voorkomen. Dat betekent dat andere postvervoerbedrijven in staat mogen worden geacht 

om in het merendeel van de gevallen een met PostNL concurrerend aanbod aan hun 

(potentiële) klanten te kunnen doen.  

1180. In randnummer 377 van het Ontwerpbesluit 2016 heeft de ACM betoogd dat te lage 

wholesaletarieven een risico geven op het wegvallen van de prikkel voor 

postvervoerbedrijven om hun eigen postvervoernetwerk en bezorggebied uit te breiden of 

de bezorging onder te brengen bij andere postvervoerbedrijven. De ACM ziet niet in dat 

zij dit onvoldoende aannemelijk zou hebben gemaakt door niet in te gaan op de 

tegenovergestelde situatie dat de wholesaletarieven teveel zouden stijgen. Verder wijst 

de ACM erop dat het beschikken over een eigen netwerk geen voorwaarde is voor het 

kunnen verkrijgen van toegang. Ook als postvervoerbedrijven al wel over een eigen 

netwerk beschikken dan nog zouden te lage wholesaletarieven geen stimulans opleveren 

om dat netwerk of de bezorging uit te breiden.  

1181. PostNL voert in zijn zienswijze van 21 juli 2016
477

 aan dat de stelling, dat ‘per sender’ het 

probleem van prijsdiscriminatie niet zou oplossen, onjuist is. Dat geldt volgens hem ook 

voor de stelling van de ACM dat andere postvervoerbedrijven in een ‘per sender model’ 

geen met PostNL concurrerend aanbod zullen kunnen doen aan zakelijke afzenders. 

Volgens PostNL waarborgt ‘per sender’ juist dat postvervoerbedrijven 24-uurspost 

kunnen aanbieden onder dezelfde voorwaarden aan hun zakelijke afzenders voor het 

deel dat ze via PostNL laten bezorgen. Daarmee kunnen zij concurreren op de 
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toegevoegde waarde die zij bieden door zelf post te bezorgen. Volgens PostNL heef het 

Europese Hof om deze reden een per sender-model niet discriminerend geacht. 

1182. Zoals de ACM in het Ontwerpbesluit 2017 heeft aangegeven, is dit alternatief mede 

onderzocht vanwege het belang dat PostNL hecht aan de mogelijkheid om de 

toegangstarieven voor postvervoerbedrijven op basis van ‘per sender ’ te bepalen. Het 

heeft echter als consequentie dat de prijsdiscriminatie die PostNL toepast ten aanzien 

van zakelijke klanten direct wordt weerspiegeld in de door postvervoerbedrijven te 

betalen toegangstarieven. Met ‘per sender’ verlegt PostNL de toegepaste 

prijsdiscriminatie dus in feite naar het betrokken postvervoerbedrijf.  

1183. Door het toepassen van “per sender” worden postvervoerbedrijven bovendien op 

achterstand gezet ten opzichte van PostNL. Postvervoerbedrijven verzorgen immers een 

deel van de bezorging zelf. In het marktanalysebesluit is nu vastgelegd dat dit minimaal 

30 procent van het totale volume aan door hen vervoerde 24-uurs partijenpost moet zijn. 

De 24-uurs partijenpost die zij in het kader van de door PostNL te verlenen toegang door 

PostNL doen bezorgen, is dus slechts een deel van dat totale volume. Een lager volume 

betekent in de door PostNL gehanteerde tariefsystematiek een lagere korting c.q. een 

hoger tarief dan waarop de betrokken klanten bij PostNL aanspraak kunnen maken. 

Daarnaast leidt toepassing van “per sender” tot extra operationele kosten voor 

postvervoerbedrijven omdat zij in hun sorteerproces alle klanten moeten scheiden , daar 

waar PostNL dat in zijn sorteerproces niet hoeft te doen. Deze nadelen zorgen ervoor dat 

er geen level playing field is. PostNL gaat in zijn zienswijze aan deze nadelen voorbij.  

1184. Toepassing van het per sender model brengt voorts met zich mee dat vastgesteld moet 

kunnen worden welk tarief PostNL aan de betrokken zakelijke klant in rekening zou 

hebben gebracht, als deze de dienst niet bij het andere postvervoerbedrijf had 

afgenomen maar bij PostNL. Dit impliceert echter dat het klantenbestand van andere 

postvervoerbedrijven kenbaar is voor PostNL. Dat is concurrentiegevoelige en daarmee 

vertrouwelijke informatie.  

1185. De verwijzing die PostNL doet naar de rechtspraak van het Europese Hof kan de ACM 

niet volgen. Het Hof heeft vastgesteld dat het non-discriminatiebeginsel zoals dat is 

vastgelegd in de Postrichtlijn zich niet verzet tegen een systeem van kwantumkortingen 

per sender. Uit die rechtspraak is niet op te maken dat het Europese Hof van oordeel zou 

zijn dat ‘per sender’ waarborgt dat postvervoerbedrijven kunnen concurreren op de 

toegevoegde waarde die zij hun klanten bieden door zelf post te bezorgen.  
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1186. De operationele en mededingingsrechtelijke problemen die de ACM noemt als nadeel 

van het per sender model zijn volgens PostNL geen reden om dat model dan maar 

buiten beschouwing te laten.
478

 Het voldoet immers verder aan alle vereisten van 

regulering en non-discriminatie. Bovendien zijn die nadelen volgens PostNL eenvoudig 

op te lossen. De toegangstarieven kunnen bijvoorbeeld op basis van (klant)profielen van 

individuele postvervoerbedrijven worden vastgesteld. Postvervoerbedrijven hoeven 

daardoor geen informatie over eindklanten aan PostNL te verstrekken en de 

toegangstarieven worden niet op individueel klantniveau bepaald. Een andere oplossing 

is volgens PostNL om het toegangstarief te bepalen op basis van de tarieven van de 

groep achterliggende retailklanten van PostNL die representatief is voor de restpartijen 

van postvervoerbedrijven. PostNL verwacht dat met een jaarvolumegrens van 2,5 miljoen 

stuks nagenoeg alle restpartijen van postvervoerbedrijven afgedekt kunnen worden. Zij 

hoeven dan hun restpartijen niet apart per afzender aan te bieden en of hierover 

informatie aan PostNL te verstrekken. Als achterliggende klanten van de 

postvervoerbedrijf een groter jaarvolume hebben, kunnen deze apart worden 

aangeleverd tegen een tarief die op dat jaarvolume is gebaseerd. De ACM heeft deze of 

andere alternatieven niet of onvoldoende onderzocht. 

1187. In het Ontwerpbesluit 2017 heeft de ACM aangegeven dat het belangrijkste nadeel van 

een ‘per sender model’ is dat het potentiële mededingingsprobleem van prijsdiscriminatie 

er niet door wordt opgelost. Dat aan dat model ook mededingingsrechtelijke en 

operationele problemen kleven, is dus niet de enige reden waarom de ACM dit als een 

niet passende maatregel heeft aangemerkt.  

1188. De ACM ziet dat de voorstellen van PostNL de genoemde nadelen iets verkleinen maar 

niet wegnemen. De oplossingen die PostNL aandraagt betekenen dat een 

postvervoerbedrijf zijn klantprofiel met PostNL moet delen. Dat is concurrentiegevoelige 

en vertrouwelijke informatie. Voor de grote klanten (>2,5 miljoen stuks) stelt PostNL 

überhaupt geen alternatief voor. Ook blijft het nadeel gelden dat de korting die 

postvervoerbedrijven ontvangen met betrekking tot volume van hun zakelijke klanten 

lager is dan de korting die dezelfde klanten bij PostNL zouden krijgen. Van een gelijk 

speelveld is daarom in het voorstel van PostNL geen sprake: het mededingingsprobleem 

van prijsdiscriminatie wordt niet geremedieerd.  

1189. Het bepalen van de toegangstarieven op basis van de tarieven van de groep 

achterliggende retailklanten van PostNL die representatief is voor de restpartijen van 
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 101 e.v., randnummer 435 e.v.  
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postvervoerbedrijven miskent dat er geen directe relatie bestaat tussen het door 

retailklanten aangeboden volume en het deel daarvan dat door postvervoerbedrijven 

wordt doorgezet naar PostNL. In concurrentieel opzicht is de groep achterliggende 

retailklanten van postvervoerbedrijven immers gelijk aan die van PostNL. Het hanteren 

van een jaarvolumegrens van 2,5 miljoen stuks zou in feite de concurrentie beperken tot 

voornamelijk de klein- en middenzakelijke postmarkten. De grootzakelijke markt wordt 

daardoor voor andere postvervoerbedrijven nagenoeg onbenaderbaar.  

Transparantieverplichtingen 

1190. De ACM heeft naar aanleiding van zowel het Ontwerpbesluit 2016 als het Ontwerpbesluit 

2017 van verschillende partijen zienswijzen ontvangen over de 

transparantieverplichtingen. De transparantieverplichtingen zijn in het Ontwerpbesluit 

2017 grotendeels ongewijzigd gebleven ten opzichte van het Ontwerpbesluit 2016. In het 

onderstaande wordt de kritiek van partijen op zowel het Ontwerpbesluit 2016 als op het 

Ontwerpbesluit 2017 geadresseerd. 

1191. Daarnaast merkt de ACM op dat PostNL in zijn kritiek refereert aan “de 

transparantieverplichting”. Deze bestaat uit twee onderdelen: de algemene 

transparantieverplichting en het bekend maken van een referentieaanbod. 

De transparantieverplichting is disproportioneel 

1192. PostNL is van mening dat de ACM een disproportionele transparantieverplichting heeft 

opgelegd. Hij voert daartoe aan dat de ACM in het ontwerpbesluit een uitleg aan de 

transparantieverplichting geeft die verder gaat dan de wetgever in hoofdstuk 3a van de 

Postwet heeft bedoeld. De minst ingrijpende verplichting volstaat en de motivering 

waarom de ACM een veel verdergaande verplichting oplegt, ontbreekt.
479

 In dat verband 

noemt PostNL de invulling van de transparantieverplichting zoals deze onder de Postwet 

2000 werd toegepast.
480

 Ook wijst PostNL in dit kader op de niet-gemotiveerde 

verzwaring van de transparantieverplichting in het Ontwerpbesluit 2017 ten opzichte van 

het Ontwerpbesluit 2016. PostNL doelt hiermee op de verplichting dat hij wijzigingen in 

het toegangsaanbod per elektronische nieuwsbrief eerst alleen naar geïnteresseerde 

postvervoerbedrijven moest sturen, terwijl hij dat nu naar alle postvervoerbedrijven moet 

sturen.
481
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 Zienswijze PostNL 2017, p. 61, randnummer 258 en 259. 
480

 Zienswijze PostNL 2016, p. 114, randnummer 502. 
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 Zienswijze PostNL 2017, p. 61, randnummer 260. 
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1193. De voorgenomen verplichting heeft uiterst schadelijke gevolgen voor PostNL en verstoort 

de concurrentie tussen postvervoerbedrijven in plaats van deze te bevorderen. 

Eindklanten zijn uiteindelijk de dupe van deze verslechterde concurrentie.
482

 De ACM 

heeft deze gevolgen ten onrechte niet geanalyseerd. Ook heeft de ACM de geschiktheid 

en proportionaliteit van de transparantieverplichting niet getoetst op basis van een 

kwalitatieve en kwantitatieve analyse, noch de bredere gevolgen daarvan geanalyseerd. 

Die analyse kan bij zo'n verstrekkende verplichting niet worden gemist. Het gevolg is dat 

ook de effecten van de transparantieverplichting in het Ontwerpbesluit onjuist worden 

ingeschat en dat een transparantieverplichting dreigt te worden opgelegd die bij uitstek 

disproportioneel is.
483

 Gelet op deze gebreken zijn de werkwijze van de ACM en de 

gekozen transparantieverplichting volgens PostNL in strijd met de Beleidsregel.
484

 

1194. De ACM is van oordeel dat de door haar opgelegde transparantieverplichting niet 

disproportioneel is. Om de non-discriminatoire toepassing van het toegangsaanbod te 

garanderen is de opgelegde transparantieverplichting noodzakelijk. De door ACM in 

paragraaf 5.5.2 van het marktanalysebesluit genoemde onderdelen van de algemene 

transparantieverplichting zijn noodzakelijk voor postvervoerbedrijven om offertes aan hun 

klanten te kunnen uitbrengen, te kunnen controleren of zij op gelijke wijze ten opzichte 

van andere postvervoerbedrijven worden behandeld en op die manier met PostNL te 

kunnen concurreren. Hetzelfde geldt voor de eisen waaraan het referentieaanbod ten 

minste moet voldoen, zoals genoemd in paragraaf 5.5.3 van het marktanalysebesluit. 

Postvervoerbedrijven moeten beschikken over alle voor toegang relevante informatie om 

een goed afgewogen beslissing te kunnen nemen in hun commerciële bedrijfsvoering en 

daarnaast remediëert een dergelijke transparantieverplichting de potentiële 

mededingingsproblemen van het achterhouden of discriminatoir gebruiken van informatie 

door PostNL. De transparantieverplichting is daarmee ook geschikt om haar doel te 

bereiken. Een minder vergaande invulling remedieert de geconstateerde potentiële 

mededingingsproblemen niet en daarom is de gekozen algemene 

transparantieverplichting proportioneel. Met betrekking tot het door PostNL genoemde 

transparantieregime onder de Postwet 2000 merkt de ACM op dat dit niet relevant is nu 

dit regime zag op een geheel ander wettelijk kader. Voor zover PostNL doelt op het 

transparantieregime onder de Postwet 2009 geldt dat hoofdstuk 3a van de Postwet toen 

nog niet van kracht was en, voor zover PostNL het transparantieregime onder artikel 9 

van de Postwet 2009 bedoelt, dit een ander artikel dan artikel 13e betreft. Bovendien zijn 
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 114, randnummer 503. 
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 Zienswijze PostNL 2017, p. 61, randnummer 259. 
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de marktomstandigheden sindsdien gewijzigd en bestaat er op die grond meer behoefte 

aan naleving van transparantie. Bovendien geldt dat onder de Postwet die in 2000 gold er 

geen generieke toegangsregeling gold voor postvervoerbedrijven en daarvoor dus ook 

geen transparantieregime gold. 

1195. Met betrekking tot de door PostNL aangevoerde kritiek dat de ACM de 

transparantieverplichting in haar laatste ontwerpbesluit heeft verzwaard zonder dat te 

motiveren, merkt de ACM op dat de enige inhoudelijke wijziging aan deze verplichting is 

dat ACM het woord “(geïnteresseerde)” heeft verwijderd. Uitgangspunt daarbij is dat 

wijzigingen in het toegangsaanbod aan alle postvervoerbedrijven kenbaar moeten 

worden gemaakt. Het gaat erom dat alle postvervoerbedrijven inzicht hebben in voor hen 

relevante informatie, onafhankelijk van of zij wel of niet hebben aangegeven 

geïnteresseerd te zijn. 

1196. Met betrekking tot het argument van PostNL dat de ACM de gevolgen van de 

voorgenomen transparantieverplichting niet voldoende kwalitatief en kwantitatief heeft 

geanalyseerd, stelt de ACM zich op het standpunt dat dit wel degelijk het geval is. De 

ACM heeft in haar effectentoets de impact van de opgelegde verplichtingen 

gekwantificeerd. De effectentoets vergelijkt de situatie waarbij alle opgelegde 

verplichtingen gelden met de situatie waarbij er in het geheel geen verplichtingen 

bestaan. Hierdoor worden dus ook de effecten van de transparantieverplichting in kaart 

gebracht. 

1197. Het is niet mogelijk om de transparantieverplichting los van alle andere verplichtingen te 

kwantificeren. De transparantieverplichting kan namelijk niet worden gescheiden van de 

toegangs- en tariefverplichting, aangezien de inhoud en uitwerking van de 

transparantieverplichting afhangen van hetgeen aan PostNL wordt opgelegd in de eerste 

twee genoemde verplichtingen.  

1198. De ACM concludeert dat zij de transparantieverplichting voldoende heeft gemotiveerd. 

De ACM heeft de gekozen transparantieverplichting zowel kwalitatief als kwantitatief 

onderbouwd en komt daarbij tot de conclusie dat de gevolgen die de opgelegde 

verplichting voor PostNL heeft niet onevenredig groot zijn. De voorgestelde 

transparantieverplichting is noodzakelijk, geschikt en proportioneel.  

Impact op de concurrentiepositie, innovatie en ondernemingsvrijheid 

1199. PostNL is van mening dat de door de ACM voorgenomen transparantieverplichting leidt 

tot een ingrijpende wijziging van de bedrijfsvoering voor PostNL, innovatie beperkt en een 
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ingrijpende verstoring van de concurrentie veroorzaakt. Volgens PostNL ontneemt de 

voorgenomen transparantieverplichting hem namelijk de mogelijkheid om adequaat en 

flexibel in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Wijzigingen en 

reorganisaties kunnen niet worden doorgevoerd zonder een vooraankondigingstermijn 

van twee (of in sommige gevallen zes) maanden. Omgekeerd geldt de verplichting dat 

aangekondigde wijzigingen en reorganisaties ook daadwerkelijk moeten worden 

doorgevoerd.
485

 

1200. PostNL meent ook dat de ruimte om op verzoek van klanten de dienstverlening aan te 

passen en te vernieuwen, en nieuwe ontwikkelingen in de markt te testen hem wordt 

ontnomen. PostNL merkt op dat de ACM in het Ontwerpbesluit 2017 de voorwaarde dat 

pilots twee maanden van tevoren moeten worden aangekondigd, heeft geschrapt. 

PostNL vindt dit een stap in de goede richting maar meent dat de voorwaarden waaraan 

een pilot moet voldoen zodanig algemeen en onduidelijk zijn dat het voor PostNL niet 

helder is wanneer hij hieraan voldoet.
486

  

1201. Voorts vindt PostNL dat hem door de transparantieverplichting de mogelijkheid wordt 

ontnomen om in te spelen op concurrerende aanbiedingen van andere 

postvervoerbedrijven. Andere postvervoerbedrijven kennen deze aan PostNL opgelegde 

handicap. Zij kunnen dus wel nieuwe producten en diensten ontwikkelen en deze, al dan 

niet als pilot, in de markt zetten, in de wetenschap dat PostNL die aanbiedingen niet zal 

kunnen matchen. Want voor PostNL geldt een aankondigingstermijn van minimaal twee 

maanden en het verbod het aangekondigde product onderweg aan te passen: bij 

eventuele wijzigingen gaat een nieuwe aankondigingstermijn van twee maanden in. Dit 

ontmoedigt PostNL om nieuwe producten te introduceren.
487

 

1202. PostNL is het daarnaast ook niet eens met de aankondigingstermijn van zes maanden 

met betrekking tot het informeren van postvervoerbedrijven over het sluiten van 

aanleverlocaties. PostNL heeft namelijk niet altijd invloed op eventuele sluiting van 

aanleverlocaties omdat sommige locaties in handen van derden zijn.
488
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 115, randnummer 505. 
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 Zienswijze PostNL 2017, p. 60, randnummer 257. 
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 Zienswijze PostNL 2016, p. 115, randnummer 507. 
488

 Zienswijze PostNL 2017, p. 60, randnummer 256. 
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1203. De transparantieverplichting gaat er volgens PostNL bovendien aan voorbij dat PostNL 

als beursgenoteerd bedrijf wetgeving in acht moet nemen die vormen van bekendmaking 

verbiedt.
489

 

1204. De door de ACM voorgenomen transparantieverplichting betekent dus ook een 

ingrijpende inbreuk op de vrijheid van PostNL om de kwaliteit van zijn dienstverlening en 

de daarbij behorende tarieven en voorwaarden voor zakelijke eindklanten te kunnen 

bepalen.
490

 

1205. Voor een nadere onderbouwing van de schadelijke gevolgen verwijst PostNL naar de 

opinie van Copenhagen Economics "Qualitative impact of ACM's proposed measures" 

die als Bijlage 7 bij zijn Zienswijze 2017 is gevoegd. In deze bijlage stelt Copenhagen 

Economics dat de transparantieverplichting een negatieve uitwerking heeft op de 

dynamische efficiëntie. PostNL verliest volgens hem namelijk de prikkel om te innoveren 

omdat hij wijzigingen in referentieaanbod tijdig kenbaar moet maken aan 

toegangsafnemers. Hierdoor verliest PostNL ook de mogelijkheid om te experimenteren 

met nieuwe producten en kan hij dus niet inspelen op veranderende 

marktomstandigheden.
491

  

1206. De ACM kan zich niet vinden in de kritiek van PostNL en Copenhagen Economics 

omtrent de impact van de transparantieverplichting op zijn concurrentiepositie, 

ondernemingsvrijheid en innovatie. In het onderstaande zet de ACM uiteen waarom zij 

van mening is dat deze effecten zich niet zullen voordoen of waarom de voornoemde 

effecten niet onevenredig van aard zijn.  

1207. PostNL voert in zijn zienswijzen met meerdere voorbeelden aan waarom zijn 

ondernemingsvrijheid wordt aangetast. De ACM ontkent niet dat PostNL een grotere 

mate van ondernemingsvrijheid zou hebben als zij geen transparantieverplichting zou 

opleggen, maar benadrukt wel dat de ACM bevoegd is deze ondernemingsvrijheid in te 

perken als dat nodig is om de geconstateerde potentiële mededingingsproblemen op de 

markt voor postvervoerdiensten te adresseren en statische en dynamische efficiëntie op 

deze markt te borgen.
492

 De opgelegde transparantieverplichting is, zoals eerder door de 

ACM uiteengezet, een noodzakelijk, geschikt en proportioneel instrument om het 

discriminatoir gebruiken of achterhouden van informatie te remediëren. De 
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transparantieverplichting leidt er dus toe dat concurrentie wordt gewaarborgd die anders 

niet tot stand was gekomen. Zodoende kan de inperking van de ondernemingsvrijheid 

van PostNL niet als onevenredig worden beschouwd. 

1208. Dezelfde redenering gaat op voor de voorbeelden die PostNL aandraagt ten aanzien van 

de inperking van zijn concurrentiepositie. Ook hier merkt de ACM op dat het inherent is 

aan de uitoefening van haar ex ante bevoegdheden dat een partij met AMM moet 

inleveren op haar concurrentiepositie ten faveure van haar (potentiële) concurrenten.  

1209. Voorts benadrukt de ACM dat de opgelegde transparantieverplichting innovatie niet op 

onevenredige wijze belemmert. Zoals PostNL zelf al opmerkt heeft de ACM deze 

aankondigingstermijn in het laatste ontwerpbesluit geschrapt. PostNL heeft dus 

voldoende mogelijkheden om nieuwe diensten te ontwikkelen of om in te spelen op 

specifieke klantbehoeften. Het verbaast de ACM dat PostNL aangeeft dat hij de 

voorwaarden waaraan een pilot moet voldoen te algemeen en onduidelijk vindt. De ACM 

kan deze ongemotiveerde stelling van PostNL moeilijk plaatsen. In onderdeel h) uit 

randnummer 500 van dit marktanalyebesluit omschrijft de ACM aan welke voorwaarden 

een pilot of experiment moet voldoen. De ACM is van mening dat onderdeel h) voldoende 

duidelijk omschrijft onder welke omstandigheden een pilot of experiment geoorloofd is en 

de geest weergeeft wanneer dit niet geoorloofd is. Daarbij merkt de ACM nog op dat het 

PostNL te allen tijde vrijstaat om voorafgaande aan een pilot of experiment met de ACM 

in overleg te treden. 

1210. Verder gaat de ACM in op het argument van PostNL dat de vooraankondigingstermijn 

van zes maanden ten aanzien van de sluiting van aanleverlocaties onmogelijk is, omdat 

sommige locaties in handen van derden zijn. In dit kader heeft de ACM verduidelijkt dat 

onderdeel c) van randnummer 505 van het marktanalysebesluit betrekking heeft op de 

situatie waarin PostNL zelf besluit om een aanleverlocatie te sluiten. Omdat PostNL in 

een dergelijke situatie niet afhankelijk is van derden, is deze termijn goed haalbaar. In de 

gevallen waarbij de eigenaar van een aanleverlocatie, indien dit niet PostNL zelf is, zijn 

bedrijfsvoering staakt ten gevolge waarvan PostNL geen gebruik meer kan maken van 

deze aanleverlocatie, dient PostNL hier onverwijld melding van te maken op de door de 

ACM voorgeschreven wijze zodra het bij hemzelf bekend is. Naar aanleiding van deze 

kritiek van PostNL heeft de ACM onderdeel c) van randnummer 505 van het 

marktanalysebesluit in overeenstemming met het bovenstaande aangepast. 

1211. Ten aanzien van de door PostNL aangevoerde stelling dat de opgelegde 

transparantieverplichting voorbij gaat aan het feit dat PostNL als beursgenoteerd bedrijf 

wetgeving in acht moet nemen die vormen van bekendmaking verbiedt, merkt de ACM 
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ten slotte nog op dat deze stelling te algemeen en niet specifiek genoeg is om daarop in 

te gaan. De ACM kan zich ook niet goed voorstellen dat wetgeving voor beursgenoteerde 

bedrijven die vormen van bekendmaking verbiedt een relatie heeft met bekendmakingen 

met betrekking tot toegang voor 24-uurs partijenpost. 

Gebrek aan inzicht tarieven en kortingen belemmert concurrentie 

1212. VSP en IP stellen in hun gezamenlijke zienswijze van juli 2016 dat het noodzakelijk is om 

de concurrentie op de postmarkt te stimuleren. In dit kader wijzen VSP en IP op de 

afhankelijkheid die postvervoerbedrijven hebben van PostNL, met name op het 24-

uurssegment. Bij gebrek aan concurrentie op de postmarkt is er volgens VSP en IP een 

risico dat de concurrenten van PostNL niet de kans krijgen om een stabiel basisvolume 

op te bouwen. VSP en IP stellen dat het lastig is om stabiele volumes op te bouwen 

omdat de pool van zakelijke klanten die grote volumes verzenden klein is en aan 

dergelijke klanten bovendien meerjarencontracten worden geboden. Bovendien stappen 

volgens VSP en IP weinig eindklanten over van PostNL naar een ander 

postvervoerbedrijf. Overstapbewegingen en dus de kansen voor concurrenten, worden 

verder belemmerd doordat PostNL langere tijd klanten aan zich kan binden via zijn 

kortingenstelsel. De verschillende kortingen die PostNL hanteert, berekent hij over het 

totale volume van 24-uurs-, 48-uurs- en 72+-uurs partijenpost dat een klant aanlevert. 

VSP en IP benadrukken dat postvervoerbedrijven en de ACM de mogelijkheid moeten 

hebben om de toepassing van het kortingenstelsel te kunnen controleren. Volgens VSP 

en IP is dit een probleem omdat PostNL momenteel alleen inzicht geeft in de bruto 

tarieven en officiële kortingen, maar geen inzicht geeft in de afwijkende kortingen en 

tarieven die PostNL met eindklanten overeenkomt. Hierdoor krijgt PostNL ruimte om zeer 

selectief scherpe aanbiedingen te doen.
493

  

1213. De ACM kan zich niet vinden in de voorstellen van VSP en IP om meer transparantie in 

het retailkortingenstelsel van PostNL te realiseren door PostNL te verplichten de geboden 

tarieven aan zakelijke klanten die meer dan één miljoen stuks per jaar aanbieden op te 

nemen in het referentieaanbod. De ACM stelt dat inzicht in het retailkortingenstelsel en 

de retailtarieven van PostNL geen onderdeel uitmaken en kunnen uitmaken van het 

marktanalysebesluit. De transparantieverplichting betreft slechts de transparantie met 

betrekking tot wholesale 24-uurs partijenpostdiensten. De ACM oordeelt dat beide 

voorstellen van VSP en IP disproportioneel zijn ten opzichte van PostNL. 
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 Zienswijze VSP en IP 2016, randnummers 7 tot en met 16. 
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Hoofdstuk VIII Overige zienswijzen 

1214. In dit hoofdstuk behandelt de ACM een aantal onderwerpen van meer algemene aard die 

door partijen in hun zienswijzen aan de orde zijn gesteld en die in de voorgaande 

hoofdstukken van deze nota van bevindingen nog niet zijn geadresseerd. 

Doel van AMM-regulering 

1215. Volgens PostNL is het doel dat de wetgever beoogt na te streven via AMM-regulering om 

uitsluitingsgedrag van een dominante partij tegen te gaan. PostNL ziet echter de 

voortschrijdende digitale substitutie als de grootste bedreiging voor de toegankelijkheid 

en kwaliteit van het postvervoer. Hierdoor komen het financiële draagvlak voor het 

landelijk postvervoer en de voorziening van de UPD onder druk te staan. PostNL meent 

dat de digitale substitutie het doel van de AMM-regulering weliswaar niet verandert, maar 

dat de fragiliteit van het postvervoer in Nederland wel betekent dat bij het vaststellen van 

ex ante regulering uiterste voorzichtigheid moet worden betracht. Dit houdt volgens 

PostNL in dat de ACM de effecten van de voorgenomen verplichtingen zorgvuldig 

analyseert. In deze analyse moeten volgens PostNL het financiële draagvlak voor de 

landelijke postbezorging en het waarborgen van de landelijke dienstverlening, zowel 

binnen als buiten de UPD, worden betrokken.
494

 

1216. De ACM merkt op dat zij naar aanleiding van de Beleidsregel een effectentoets heeft 

toegevoegd aan haar ontwerpbesluit van april 2017. In deze effectentoets wordt de 

impact van de voorgenomen verplichtingen gekwantificeerd. Uit deze analyse blijkt niet 

dat PostNL onevenredig door het marktanalysebesluit wordt geraakt. Via deze analyse 

voldoet de ACM aan de door de wetgever en PostNL geuite wens dat prudent moet 

worden omgegaan met het AMM-instrument. Voor een gedetailleerde behandeling van 

de bezwaren van PostNL tegen de effectentoets verwijst de ACM naar het hoofdstuk over 

de effectentoets in deze nota van bevindingen (hoofdstuk IX). 

Het Ontwerpbesluit en hoofdstuk 3a van de Postwet zijn niet in overeenstemming met artikel 9 

van de Postrichtlijn 

1217. PostNL stelt dat het Ontwerpbesluit en hoofdstuk 3a van de Postwet, voor zover dat 

hoofdstuk gebruikt kan worden als grondslag voor het Ontwerpbesluit – in strijd zijn met 

Unierecht. 

                                                        
494

 Zienswijze PostNL 2016, paragraaf 5.3. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
3
6
6
/4

3
2
 

1218. Voorts stelt PostNL dat volgens artikel 9, eerste lid, van de Postrichtlijn de lidstaten voor 

diensten die buiten de werkingssfeer van de UPD vallen algemene machtigingen kunnen 

instellen voor zover dit noodzakelijk is om de naleving van de essentiële eisen te 

waarborgen. PostNL stelt dat de voorgenomen maatregelen in het ontwerpbesluit de 

toegang tot de postmarkt reguleren en dat PostNL daardoor beperkt wordt in het 

aanbieden van zijn 24-uurspostdiensten aan de markt. De voorgenomen verplichtingen in 

ontwerpbesluit zijn daarom niet in overeenstemming met artikel 9 van de Postrichtlijn. 

1219. Voorts stelt PostNL dat bij de behandeling van hoofdstuk 3a van de Postwet, de regering 

heeft opgemerkt dat dit hoofdstuk geen betrekking zou hebben op markttoegang. Om die 

reden zou volgens de regering artikel 9 van de Postrichtlijn niet in de weg staan aan 

hoofdstuk 3a van de Postwet. PostNL meent dat met de in het ontwerpbesluit 

voorgenomen verplichtingen PostNL wel degelijk verplichtingen wordt opgelegd om zelf 

postvervoersdiensten te verrichten en verwijst hij naar de bezwaren in hoofdstuk 9 van de 

zienswijze 2016. Daarmee gaat de uitwerking aan hoofdstuk 3a volgens PostNL verder 

dan op grond van artikel 9 van de Postrichtlijn is toegestaan.
495

 

1220. Met betrekking tot de door PostNL veronderstelde strijdigheid van hoofdstuk 3a van de 

Postwet met de Postrichtlijn merkt de ACM het volgende op. Artikel 9 van de Postrichtlijn 

geeft lidstaten de bevoegdheid om de toegang tot de postmarkt te reguleren of 

afhankelijk te maken van het voldoen aan de ‘essentiële eisen’.
496

 Dit zijn dus vereisten 

die toegang tot de markt regelen. Hoofdstuk 3a van de Postwet schept daarentegen een 

regelgevend kader voor de ACM om verplichtingen op te leggen aan een partij met AMM 

die reeds op de markt actief is, maar schept geenszins voorwaarden over op welke 

manier en tegen welke voorwaarden postvervoerbedrijven mogen toetreden. Daarmee 

geeft hoofdstuk 3a een regelgevend kader voor toegang op de markt. In andere woorden 

biedt artikel 9 van de Postrichtlijn de mogelijkheid voorwaarden te stellen om te kunnen 

toetreden tot een markt, waar hoofdstuk 3a de mogelijkheid biedt om voorwaarden te 

stellen aan de manier waarop een partij met AMM zich gedraagt op de markt.
497

 

1221. Met betrekking tot de stelling van PostNL dat het ontwerpbesluit niet in overeenstemming 

is met artikel 9 van de Postrichtlijn, is het in het vorige randnummer gestelde van 

overeenkomstige toepassing. Waar artikel 9 van de Postrichtlijn de mogelijkheid geeft om 

regels te stellen die gelden voordat partijen toetreden tot de markt, gelden de regels van 

het marktanalysebesluit voor de partij die van oudsher aanwezig is en een dominante 
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positie heeft op die markt. Er is derhalve geen sprake van dat de verplichtingen uit het 

marktanalysebesluit zouden indruisen tegen artikel 9 van de Postrichtlijn. 

1222. Voorts wijst de ACM erop dat er binnen de UPD een aantal waarborgen is gesteld waar 

postdiensten aan moeten voldoen. Om er ook voor te zorgen dat postdiensten buiten de 

UPD aan de ‘essentiële eisen’ voldoen, kan de wetgever hiertoe regels stellen. Deze 

essentiële eisen betreffen, zo stelt artikel 9 van de Postrichtlijn, niet-economische eisen 

van algemeen belang. Het gaat hierbij om briefgeheim, veiligheid met betrekking tot 

vervoer van gevaarlijke stoffen, naleving van arbeidsvoorwaarden en naleving van 

sociale zekerheidseisen. PostNL stelt dat de voorgenomen verplichtingen uit het 

ontwerpbesluit, die volgens PostNL toegang tot de postmarkt reguleren, indruisen tegen 

artikel 9 van de Postrichtlijn omdat PostNL wordt beperkt in het aanbieden van 24-

uurspostdiensten aan de markt. De ACM ziet niet in hoe dit indruist tegen het doel van 

artikel 9 van de Postrichtlijn, aangezien de verplichtingen, die toegang op de postmarkt 

reguleren, geenszins te maken hebben met de hierboven opgesomde niet-economische 

essentiële eisen uit artikel 9 van de Postrichtlijn.  

Belemmering vrij verkeer van diensten 

1223. Tot slot stelt PostNL dat de voorgenomen verplichtingen uit het ontwerpbesluit het vrij 

verkeer van diensten belemmeren en dat deze verplichtingen in strijd met artikel 16 van 

de Dienstenrichtlijn zijn.
498

 

1224. De ACM merkt op dat PostNL niet onderbouwt waarom het marktanalysebesluit strijdig 

zou zijn met het vrij verkeer van diensten of met artikel 16 van de Dienstenrichtlijn. De 

ACM stelt voorts vast dat de in het marktanalysebesluit opgelegde verplichtingen aan 

PostNL geen grensoverschrijdende dimensie hebben. Van strijdigheid met het vrij 

verkeer van diensten of artikel 16 van de Dienstenrichtlijn kan naar het oordeel van de 

ACM daarom geen sprake zijn. 

Groeiende concurrentie en minder afhankelijkheid van netwerk PostNL 

1225. PostNL is van mening dat de ACM in haar besluitvorming geen rekening heeft gehouden 

met de groeiende infrastructuurconcurrentie die is ontstaan in afwezigheid van AMM-

regulering. In het verlengde hiervan meent PostNL dat postvervoerbedrijven in mindere 

mate gebruik zijn gaan maken van het netwerk van PostNL door onderlinge 

samenwerking tussen postvervoerbedrijven en uitbreiding van het dienstenaanbod. Dit 
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toont volgens PostNL aan dat er geen belemmeringen zijn voor postvervoerbedrijven om 

toe te treden tot de markt.
499

 

1226. De ACM stelt dat PostNL een onjuiste voorstelling van zaken geeft. PostNL doet 

voorkomen alsof de netwerkconcurrentie is gegroeid in afwezigheid van regulering, maar 

deze groei is tot stand gekomen in aanwezigheid van artikel 9 van de Postwet. De ACM 

acht het zeer onaannemelijk dat de groei van netwerkconcurrentie zich ook had 

voorgedaan in afwezigheid van dit artikel. Hierbij merkt de ACM op dat de noodzakelijke 

strikte uitleg van dit artikel in haar handhavingspraktijk wel mogelijkheden heeft geboden 

aan postvervoerbedrijven om hun netwerken verder uit te breiden. Aangezien artikel 9 

van de Postwet per 1 augustus 2017 komt te vervallen, zal een situatie zonder regulering 

ontstaan als de ACM geen verplichtingen oplegt. Een dergelijke reguleringslacune maakt 

effectieve netwerkconcurrentie veel moeilijker vanwege de prikkel en mogelijkheid van 

PostNL om bepaald mededingingsbeperkend gedrag te vertonen, onverlet de 

toepasselijkheid van artikel 24 van de Mededingingswet. 

Effect van marktanalysebesluit op werkgelegenheid 

1227. PostNL is van mening dat de ACM onvoldoende rekening heeft gehouden met de 

gevolgen die de opgelegde verplichtingen hebben op de werkgelegenheid. Bij PostNL is 

een herstructureringsprogramma gaande om zich aan te passen aan de dalende 

postvolumes. Onderdeel van deze herstructurering is dat hij overbodige medewerkers 

begeleid in de overstap naar ander werk. Als de voorgenomen verplichtingen doorgang 

vinden, zal PostNL de economisch en maatschappelijk verantwoorde manier van 

herstructureren niet langer op deze manier kunnen volhouden. Bovendien meent PostNL 

dat de impact van de opgelegde verplichtingen ertoe kan leiden dat PostNL 

[vertrouwelijk:  

                                            ]. 

1228. Het marktanalysebesluit leidt volgens PostNL ook tot een verschraling van de 

arbeidsvoorwaarden in de postsector. De opgelegde verplichtingen zorgen ervoor dat de 

een deel van de werkgelegenheid wegvloeit naar andere postvervoerbedrijven. Deze 

postvervoerbedrijven bieden volgens PostNL veel slechtere arbeidsvoorwaarden dan 

PostNL. Door het ontbreken van handhaving op de arbeidsvoorwaarden is er wat dat 

betreft dus geen level playing field.
500
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1229. De ACM dient in haar marktanalysebesluit de proportionaliteit van de opgelegde 

verplichtingen te beoordelen en de effecten van deze verplichtingen zo goed mogelijk te 

kwantificeren. In de Beleidsregel is expliciet opgenomen dat de ACM hierbij niet de 

werkgelegenheidseffecten van de opgelegde verplichtingen hoeft te betrekken in haar 

analyses.
501

 Daarbij komt dat de ACM in haar effectentoets tot een effect van de 

opgelegde verplichtingen op PostNL komt dat zij acceptabel vindt en waarvan de ACM 

concludeert dat het niet leidt tot financiële instabiliteit. 

1230. De ACM merkt verder op dat postvervoerbedrijven zich - net als alle andere 

ondernemingen -moeten houden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

van het arbeidsrecht. Het staat postvervoerbedrijven vrij op welke wijze zij binnen de 

wettelijke kaders de arbeidsvoorwaarden invullen. In de postsector gelden daarnaast ten 

aanzien van de inzet en arbeid van postbezorgers specifieke regels voor 

postvervoerbedrijven op basis van het Tijdelijk Besluit Postbezorgers 2011. Dit besluit 

schrijft thans voor dat postvervoerbedrijven in het geval zij een omzet behalen van meer 

dan 2 miljoen EURO aan postvervoer, met 80 procent van hun postbezorgers een 

arbeidsovereenkomst moeten hebben. De ACM is de bevoegde toezichthouder op de 

naleving van dit besluit. Dat er sprake is van het ontbreken van handhaving op dit besluit 

is onjuist. De ACM heeft op dit moment een handhavingsverzoek van de vakbonden in 

behandeling. 

1231. Ten overvloede benadrukt de ACM dat het marktanalysebesluit altijd een zeker nadelig 

effect zal hebben op de financiële positie van PostNL. Het marktanalysebesluit zal voor 

PostNL hoe dan ook consequenties hebben omdat de AMM van PostNL wordt ingeperkt 

ten faveure van andere postvervoerbedrijven en uiteindelijk zakelijke afzenders en 

eindgebruikers. Dit mag er uiteraard niet toe leiden dat de voorgenomen verplichtingen 

voor PostNL onevenredige financiële gevolgen hebben in verhouding tot de met die 

verplichtingen te dienen doelen. Van onevenredigheid is echter geen sprake, zoals de 

ACM aantoont in haar effectentoets. 
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Definitie ’24-uurs partijenpost’ 

1232. DPD stelt dat de ACM in haar ontwerpbesluit verschillende definities van het begrip ’24-

uurs partijenpost’ hanteert en er daarom een discussie kan ontstaan over de definitie van 

dit begrip. DPD haalt de volgende passages uit het ontwerpbesluit aan: 

Inzake de toegangsverplichting: 

 “Het vervoer van 24-uurs partijenpost betreft het op de volgende dag bezorgen van 

post bij geadresseerden in Nederland.”  

 “Ook het vervoer van pakketten, voor zover deze niet bezorgd worden in de 

daarvoor voor aflevering bestemde brievenbus [voetnoot 6: Zogenoemde 

brievenbuspakjes vallen dus wel binnen het bereik van dit besluit.], valt niet onder 

de reikwijdte van dit marktanalysebesluit.”  

Inzake de tariefverplichting: 

 “b) De onder a) bedoelde 24-uurs partijenpostdiensten bevatten alle producten met 

een 24-uurs servicekader. Dit omvat dus ook, maar is niet beperkt tot, speciale 

producten als periodieken, bulkbrieven, massatijdschriften, [vertrouwelijk], 

streekpost en brievenbuspakjes.”  

1233. Uit het tweede citaat begrijpt DPD dat een belangrijke onderscheidende factor van 24-

uurs partijenpost is dat de poststukken worden bezorgd in de voor aflevering bestemde 

brievenbus. Het eerste en het derde citaat duiden er volgens DPD echter op dat van 24-

uurs partijenpost reeds sprake is als poststukken de volgende dag bij de geadresseerden 

moeten worden bezorgd. DPD concludeert aldus dat het begrip ’24-uurs partijenpost’ niet 

vastomlijnd is. Om discussies te voorkomen stelt DPD de volgende definitie voor: “alle 

postvervoerdiensten waarbij poststukken binnen 24 uur moeten zijn bezorgd zijn ’24-uurs 

partijenpost.’”
502

 

1234. De ACM merkt op dat de door DPD genoemde passages uit het ontwerpbesluit moeten 

worden bekeken in licht van de context waarin deze passages zijn opgeschreven. De 

genoemde passages hebben niet tot doel een uitputtende definitie te geven van 24-uurs 

partijenpost, maar verduidelijken de aan de passages voorafgaande randnummers waar 

nodig. In zoverre complementeren de passages waar de ACM invulling geeft aan het 
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begrip ’24-uurs partijenpost’ elkaar. De definitie die DPD voorstelt kan de ACM niet 

overnemen omdat deze te ruim afgebakend is. Onder de definitie van DPD vallen 

enkelstuksdiensten bijvoorbeeld ook onder partijenpost. Uit de in paragraaf 2.3 van het 

marktanalysebesluit opgenomen beschrijving van partijenpost blijkt volgens de ACM 

voldoende duidelijk wat daaronder in het kader van het marktanalysebesluit moet worden 

verstaan. 

Postbusservice van PostNL 

1235. EMCO groep merkt op dat in het ontwerpbesluit niet wordt gesproken over de 

postbusservice van PostNL. Volgens EMCO moet de postbusservice wel geadresseerd 

worden omdat er een aantal problemen met deze dienst gepaard gaat.
503

  

1236. De ACM merkt op dat de toegang tot postbussen reeds wordt geregeld door artikel 13 

van de Postwet. Dit artikel blijft naast het marktanalysebesluit bestaan. Het regime uit 

artikel 13 biedt volgens de ACM voldoende mogelijkheden om een effectieve 

postbussentoegang te garanderen. Voorts wijst de ACM er op dat de problematiek van 

toegang tot postbussen van een geheel andere aard is dan de toegang waarop het 

marktanalysebesluit ziet. Ook om die reden acht de ACM het niet opportuun om 

postbussentoegang in het marktanalysebesluit mee te nemen. In het marktanalysebesluit 

is verduidelijkt dat postbussentoegang niet binnen de reikwijdte van het besluit valt.
504
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Hoofdstuk IX Effectentoets 

1237. Zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het marktanalysebesluit heeft de ACM conform de 

Beleidsregel een kwantitatieve effectentoets uitgevoerd ten behoeve van de beoordeling 

van de effecten van de opgelegde verplichtingen. In de ontvangen zienswijzen op het 

consultatiedocument heeft alleen PostNL gereageerd op de door de ACM gemaakt 

effectentoets. PostNL stelt dat de door de ACM uitgevoerde effectentoets een aantal 

fundamentele tekortkomingen kent. De belangrijkste zijn volgens PostNL de gekozen 

methode (een gedifferentieerd Bertrand-model), het ontbreken van dynamische effecten, 

een miskenning van fundamentele economische principes, een aantal fundamentele 

modelaannames die niet gestoeld zijn op de werkelijkheid, een foutieve berekening van 

het consumentensurplus en het niet onderkennen van de effecten op de UPD.
505

 

1238. RBB Economics (RBB) stelt in hun voor PostNL opgestelde rapport (Bijlage 1 van de 

zienswijze van PostNL) dat het door de ACM gehanteerde model niet geschikt is om de 

Nederlandse postmarkt te modelleren, omdat volgens RBB relevante kenmerkende 

aspecten (prijsdifferentiatie, elektronische concurrentiedruk, strategisch overwegingen) 

niet gemodelleerd zijn. 

1239. Copenhagen Economics (CE) heeft ook een rapport voor PostNL opgesteld (Bijlage 8 

van de zienswijze van PostNL). CE stelt dat de ACM in de effectentoets een methode 

heeft gebruikt die niet geschikt is voor een beschrijving van de Nederlandse postmarkt, 

dat het model gebaseerd is op onrealistische aannames en dat het model incorrecte en 

betekenisloze welvaartsberekeningen bevat. Bovendien maakt CE een vergelijking 

tussen het door de ACM gehanteerde model en een zogenaamde cost benefit analysis 

(CBA) model dat door PostNL is gemaakt. De algemene conclusie van CE is dat het 

model van PostNL een meer accurate beschrijving zou geven van de impact van de 

verplichtingen dan het model dat de ACM heeft gebruikt. 

1240. De ACM heeft Frontier gevraagd te reageren op het rapport van CE en op punten 

gemaakt door RBB en PostNL. De reactie van Frontier is opgenomen in hun rapport 

“Response to consultation on ACM’s welfare impact assessment”. 

1241. Naast de reactie op de door de ACM uitgevoerde effectentoets heeft PostNL in zijn 

zienswijze ook een beroep gedaan op artikel 4, derde lid, van de Beleidsregel (Bijlage 9 

van de zienswijze van PostNL). In dat kader heeft PostNL de uitkomsten van zijn eigen 

zogenaamde CBA model gepresenteerd. De belangrijkste gegevens onderliggend aan 
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deze uitkomsten zijn in Bijlage 2 van de zienswijze van PostNL naar voren gebracht. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de ondersteuning door CE. 

1242. De ACM gaat hieronder eerst in op het beroep van PostNL op artikel 4, derde lid, van de 

Beleidsregel met betrekking tot de impact op de financiële positie van PostNL van de op 

te leggen verplichtingen. Daarna reageert de ACM op de specifieke punten die zijn 

aangedragen door PostNL en zijn adviseurs op het model van de Frontier. Hierbij zal 

eerst worden ingegaan op punten over fundamentele aannames van de modellering. 

Vervolgens adresseert de ACM de door PostNL gemaakte punten over de invulling van 

het model. Daarna worden de punten die volgens PostNL ontbreken in de modellering 

van de ACM besproken en wordt afgesloten met de overige opmerkingen die gemaakt 

zijn over de effectentoets. 

Beroep op artikel 4, lid 3 Beleidsregel 

Inleiding 

1243. De Beleidsregel schrijft voor dat de ACM het postvervoerbedrijf met aanmerkelijke 

marktmacht geen verplichtingen oplegt die het effect hebben dat de financiële situatie 

van dit postvervoerbedrijf zodanig wordt verstoord dat financiële instabiliteit dreigt. 

PostNL doet in zijn zienswijze een beroep op artikel 4, derde lid, van de Beleidsregel. In 

Bijlage 9 van zijn zienswijze werkt PostNL de kwantificering van zijn beroep uit. 

1244. De financiële instabiliteit die volgens PostNL dreigt, is met name gerelateerd aan de 

vermeende financiële effecten op PostNL door het opleggen van de verplichtingen. 

PostNL stelt dat de op te leggen verplichtingen: 

 een onevenredig effect hebben op de winstgevendheid (EBIT); 

 ervoor zorgen dat het relevante Mail NL segment binnen het bedrijf, dat de 24-

uurs UPD en niet-UPD dienstverlening verzorgd, volgens PostNL geheel 

verlieslatend wordt; en 

 dat er schokeffecten ontstaan in de markt die nadelige effecten hebben. 

1245. In het marktanalysebesluit heeft de ACM op basis van haar kwantitatieve beoordeling 

van de op te leggen verplichtingen bij de effectentoets het effect van de verplichtingen op 

PostNL inzichtelijk gemaakt. Financiële instabiliteit wordt volgens de ACM bepaald door 

verlies aan producentensurplus en de reguleringskosten afgezet tegen de 

winstgevendheid van PostNL. De ACM concludeert dat uit de beoordeling van de 

effectentoets volgt dat de winstgevendheid van PostNL ten opzichte van de situatie 
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zonder regulering, zoals beschreven in paragraaf 6.6 van het marktanalysebesluit, met 

ruim 20 miljoen EUR per jaar af zal nemen. Dit verlies aan winstgevendheid is niet 

onaanzienijk in vergelijking met de winst op niet UPD-post. De ACM acht deze invulling 

proportioneel en deze leidt naar het oordeel van de ACM niet tot financiële instabiliteit. 

1246. De verschillen in de impact op PostNL zoals gepresenteerd door PostNL en bepaald door 

de ACM komen door verschillen in aannames en invulling van het effectenmodel en door 

de interpretatie en inschatting van de effecten van de op te leggen verplichtingen. De 

kritiek van PostNL op het Frontier-model wordt verderop in dit hoofdstuk besproken. 

Daarnaast hanteert PostNL in zijn eigen model aannames, uitgangspunten en 

interpretaties die zorgen voor de door PostNL gepresenteerde zeer grote impact voor 

PostNL. De ACM acht deze ingeschatte effecten onrealistisch hoog. De ACM ziet diverse 

oorzaken waardoor de hoogte van de effecten overschat zijn. Op deze punten gaat de 

ACM in het licht van het beroep van PostNL op artikel 4, derde lid, van de Beleidsregel 

hieronder in. 

Impact op PostNL overschat 

1247. De ACM herleidt uit de zienswijze van PostNL diverse punten die tot een overschatting 

leiden van de verwachte effecten op de winstgevendheid van PostNL. De ACM beschrijft 

de belangrijkste punten hieronder. 

1248. Uit de zienswijze van PostNL maakt de ACM in de eerste plaats op dat PostNL er van uit 

gaat de verplichtingen ten aanzien van toegang van postvoerbedrijven voor 24-uurs 

partijenpost er zo toe strekken dat PostNL aan voorwaarden voor toegang moet voldoen, 

en dat PostNL geen invulling mag geven aan voorwaarden die de ACM niet expliciet 

voorschrijft. PostNL gaat op basis van het Ontwerpbesluit 2017 uit van een limitatieve 

opsomming van de toegangsvoorwaarden waarbij aspecten van toegang zoals de 

huidige toepasselijke vormgevingsvereisten en specifieke aanlevervoorwaarden niet 

gelden. PostNL verbindt kosten aan het niet meer kunnen voeren van de huidige 

geldende voorwaarden ten behoeve van het aanbieden van 24-uurs partijenpost door 

postvervoerbedrijven. PostNL schat dat de kosten van verhoogde operationale 

complexiteit [vertrouwelijk:        ] miljoen EUR per jaar bedragen.
506

 

1249. Zoals aangegeven bij randnummer 358 is het een misverstand dat de ACM de 

vrijheidsgraden voor PostNL om te komen tot een redelijke invulling van toegang voor 

postvervoerbedrijven ontneemt. De insteek van de ACM is dat de toegangsverplichting zo 

                                                        
506

 Zienswijze PostNL 2017, bijlage 2, p. 7. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
3
7
5
/4

3
2
 

veel mogelijk aansluit bij de voorwaarden van toegang zoals PostNL die momenteel 

aanbiedt aan zakelijke afzenders en ruimte biedt voor het hanteren van redelijke 

voorwaarden. De ACM legt een toegangsverplichting op die vrijwel volledig aansluit bij 

het huidige logistieke proces en wijze van aanlevering van partijenpost zodat PostNL 

(vrijwel) geen additionele kosten hoeft te maken voor de implementatie van toegang voor 

postvervoerbedrijven. 

1250. De aanpassingen in het logistieke proces en inrichting en de hiermee gemoeide kosten 

voor PostNL zijn overdreven. De vormgeving van de toegang sluit aan bij de huidige 

werkwijze van PostNL en biedt ruimte voor redelijke aanpassingen in de 

aanlevervoorwaarden door PostNL. Uit het bewerkelijkheidsonderzoek van de ACM
507

 

volgt dat de kosten voor het verwerken van partijenpost van postvervoerbedrijven niet 

hoger zijn dan de kosten voor het verwerken van partijenpost van zakelijke verzenders. 

De aanvullende eis bij de toegangsverplichting dat 24-uurs partijenpost 

sorteermachineklaar moet worden aangeleverd – een wijziging die naar aanleiding van 

de consultatiereacties is toegevoegd - zorgt voor de afwezigheid van extra kosten voor 

het verder vervoer van 24-uurs partijenpost van postvervoerbedrijven door PostNL. 

Bovendien kunnen de kosten die specifiek betrekking hebben op het verlenen van 

toegang aan postvervoerbedrijven in de kostengeoriënteerde tarieven worden 

opgenomen en leiden deze kosten dus vrijwel niet tot een verlies bij PostNL. De kosten 

voor de inrichting van toegang bij PostNL zijn administratief van aard in de zin dat de 

wholesale toegangsproducten in de administratie en IT-systemen moeten worden 

verwerkt. Hierdoor wordt de winstgevendheid van PostNL op dit punt dus niet geraakt. De 

ACM acht de door PostNL opgevoerde kosten als gevolg van toegang dus niet tot vrijwel 

niet van invloed op de impact op PostNL. 

1251. In de tweede plaats gaat PostNL er van uit dat als gevolg van de op te leggen 

verplichtingen het PostNL niet is toegestaan om efficiëntieverbeteringen door te voeren, 

bijvoorbeeld door het aantal sorteermachines te reduceren, de aanlevertijden aan te 

passen of locaties te sluiten. PostNL gaat er vanuit dat hij niet in staat is om wijzigingen 

en besparingen in het logistieke proces door te voeren en schat dat kosten van het niet 

kunnen doorvoeren van kostenbesparingsplannen hiervan op [vertrouwelijk:  

                                                          ] bedragen.
508

 Dit is echter een misverstand en 

onjuist. PostNL kan wel degelijk wijzigingen in zijn logistieke processen doorvoeren ter 

verbetering van zijn efficiëntie en om kosten te besparen, mits redelijke toegang voor 

                                                        
507

 Rapport van bevindingen: bewerkelijkheidsonderzoek, 31 maart 2017, Kenmerk: ACM/DTVP/2017/202058. 
508

 Zienswijze PostNL 2017, bijlage 2, p. 7. 
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postvervoerbedrijven behouden blijft en zij tijdig worden geïnformeerd. De verplichtingen 

zijn zodanig vormgegeven dat de vrijheidsgraden voor kostensparingen hierdoor niet 

worden beperkt. De ACM verwacht dat de ingeschatte kosten voor PostNL niet op zullen 

treden. PostNL overschat derhalve het effect van het opleggen van de verplichtingen. 

1252. Uit de zienswijze volgt in de derde plaats dat PostNL uitgaat van veel lagere 

toegangstarieven voor 24-uurs partijenpost dan de ACM beoogt en voorziet; PostNL 

heeft ten onrechte het voorstel voor tijdelijke tarieven uit het ontwerpbesluit gebruikt als 

basis voor de berekeningen in zijn model daar waar ze de (definitieve) op te leggen 

verplichtingen als uitgangspunt hadden moeten nemen. De verwachte tarieven voor 

toegang voor 24-uurs partijenpost voor postvervoerbedrijven liggen substantieel hoger 

met [vertrouwelijk:      ] cent dan de tarieven die PostNL heeft gebruikt in zijn model 

([vertrouwelijk:      ] cent op basis van de tijdelijke tarieven). Daarbij merkt de ACM op 

dat de tarieven voor toegang in het model van PostNL de komende jaren constant blijven 

en niet zullen stijgen. In de tariefverplichting van de ACM is echter meer ruimte gecreëerd 

voor stijgingen van toegangstarieven om de kostenstijgingen van toegang als gevolg van 

dalende volumes bij PostNL op te vangen. Het hanteren van veel lagere constante 

toegangstarieven leidt dus tot een overschatting van de effecten van de op te leggen 

verplichtingen op PostNL in vergelijking met de stijgende toegangstarieven zoals deze 

volgen uit de tariefverplichting.  

1253. Een vierde belangrijk punt is de wijze waarop PostNL omgaat met het verlies aan volume 

aan partijenpost bij PostNL in de komende jaren. Uitgaande van de gegevens voor 2016 

rekent PostNL zijn verlies aan volumes, in het bijzonder als gevolg van digitalisering, voor 

de komende jaren volledig causaal toe aan de op te leggen verplichtingen. PostNL gaat 

hierbij uit van een uitstroom van 30 procent van het volume aan post in 2016 naar digitaal 

verzenden.
509

 De ACM gaat juist uit van autonome krimp in volume (ook bij PostNL) als 

gevolg van digitalisering en de afwezigheid van een causaal verband tussen het 

opleggen van de verplichtingen en de daling van de volumes in de komende jaren. Het 

effect van de verplichtingen op de volumedaling in de markt in het algemeen, en voor 

PostNL in het bijzonder, is beperkt en voor de beoordeling van de effecten moet de 

exogene krimp niet gemeten worden. Door de krimp van het volume volledig mee te 

rekenen bij de effecten van de op te leggen verplichtingen overschat PostNL de effecten 

op de winstgevendheid in grote mate. 

                                                        
509

 Zienswijze PostNL 2017, bijlage 2, p. 6. In de tabel over de diversion ratio rapporteert PostNL een uitstroom van 

ongeveer 30% naar digitaal verzenden. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 

Openbare versie 

 
3
7
7
/4

3
2
 

1254. Een laatste punt betreft de wezenlijke verschillen tussen de (verwachte) markt- en 

concurrentiesituatie van PostNL en de ACM. Deze verschillen komen terug in de 

modellering en in de berekende effecten op PostNL. Deze wezenlijk andere modellering 

op wat er in de markt gaat gebeuren als gevolg van het opleggen van de verplichtingen 

verklaart in belangrijke mate de hoogte van de effecten op winstgevendheid van PostNL. 

De belangrijke verschillen in benadering zitten in het gebruik van homogene producten 

(PostNL) of gedifferentieerde producten (ACM), het meenemen van alleen 24-uurs 

partijenpost (PostNL) of alle partijenpost (24-uurs, 48-uurs en 72+-uurs partijenpost) 

(ACM), onmiddellijke overstap bij een iets lagere prijs (PostNL) of een beperktere mate 

van overstap (ACM) en een model van arbitrage en kosten plus prijszetting (PostNL) of 

een (hybride) model van postvervoer met eigen netwerken en inkoop bij PostNL (ACM). 

Verderop bij de bespreking van de kritiek op het gedifferentieerd Bertrand model van de 

ACM wordt meer gedetailleerd op deze verschillen ingegaan. De ACM merkt op deze 

plek in dit verband op dat zij het volgende beeld van PostNL niet deelt: ‘stapelaars’ die 

met behulp van het gereguleerde aanbod en lage toegangstarieven dit aanbod van 

PostNL grootschalig gaan wederverkopen en een model van arbitrage hanteren waarbij 

de prijzen als gevolg van prijsconcurrentie tussen deze ‘stapelaars’ op kostenniveau 

komen te liggen en zakelijke afzenders al bij een [vertrouwelijk:    ] procent lagere 

prijs
510

 volledig overstappen van PostNL naar deze aanbieders. De ACM gaat 

daarentegen uit van een situatie van PostNL in concurrentie met een aantal 

postvervoerbedrijven die zich onderscheiden op merk, imago, kwaliteit van bezorging en 

service en met behulp van de inzet van hun bestaande eigen netwerken en inkoop bij 

PostNL geleidelijk een duurzame, relatief bescheiden positie op de markt in gaan nemen. 

Voor de inschatting van de effecten heeft de duiding van de markt- en 

concurrentiesituatie veel betekenis. 

1255. PostNL doet een inschatting van het verlies aan winstgevendheid per jaar die heel groot 

is. Bij het afpellen van het verlies aan winstgevendheid door te corrigeren voor de 

bovenstaande punten komt de ACM tot substantieel lagere inschatting van de effecten 

van de op te leggen verplichtingen op PostNL. 

1256. In de onderstaande Tabel 25 heeft de ACM op basis van informatie van PostNL uit de 

zienswijze en op basis van antwoorden op vragen van de ACM
511

 een (ruwe) inschatting 

gemaakt van de effecten op de winstgevendheid van PostNL wanneer de ACM corrigeert 

voor de hierboven genoemde overschattingen en verdere duiding van de verschillen. De 

                                                        
510

 Zienswijze PostNL 2017, bijlage 2, p. 5. 
511

 Antwoorden van PostNL van 13 juni 2017 op vragen van de ACM van 2 juni 2017. 
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tabel moet hierbij gelezen worden als het cumulatief ‘afpellen’ en verder verlagen van de 

impact op PostNL. 

 2018 2019 2020 Bron en toelichting 

PostNL-model     

Steady state (eind situatie) [vertrou-

welijk: 

           ] 

[vertrou-

welijk: 

            ] 

[vertrou-

welijk: 

            ] 

Zienswijze PostNL
512

 

Correctie voor lagere 

marktvolumes en ingroei 

[vertrou-

welijk:  

          ] 

[vertrou-

welijk:  

            ] 

[vertrou-

welijk:  

           ] 

Zienswijze PostNL
513

 

Correctie voor rekenen met 

[vertrouwelijk:     ] cent i.p.v. 

[vertrouwelijk:     ] cent als 

gemiddeld wholesaletarief.  

[vertrou-

welijk:  

           ] 

[vertrou-

welijk:  

           ] 

[vertrou-

welijk:  

          ] 

Antwoorden PostNL op vragen 

ACM 

Correctie voor indexering. Leidt 

tot grotere stijging van 

wholesaletarief in latere jaren.  

[vertrou-

welijk:  

           ] 

[vertrou-

welijk:  

           ] 

[vertrou-

welijk:  

           ] 

Inschatting ACM hogere prijs in 

2019 van 1 cent en 2020 van 2 

cent; impact van [vertrou-

welijk:    ] miljoen EUR per cent 

(o.b.v. antwoorden PostNL) 

Correctie voor wel kunnen 

doorvoeren 

efficiëntieverbeteringen. 

[vertrou-

welijk:  

           ] 

[vertrou-

welijk:  

           ] 

[vertrou-

welijk:  

           ] 

Zienswijze PostNL, Bijlage 2, p. 

7 

Correctie voor 

reguleringskosten 

[vertrou-

welijk:  

           ] 

[vertrou-

welijk:  

           ] 

[vertrou-

welijk:  

           ] 

Zienwijze PostNL, bijlage B, p. 3
 

Correctie voor verschil in 

concurrentie- en marktsituatie 

Niet 

bekend 

Niet 

bekend 

Niet 

bekend 

514
 

ACM model 24,2 21,5 19,2 Effectentoets ACM
515

 

Tabel 25: Negatieve impact van de verplichtingen op de winstgevendheid PostNL na 

correcties (in mln EUR) 

Bron: De ACM op basis van informatie PostNL 

                                                        
512

 Zienswijze PostNL 2017, Bijlage 9, p. 2. 
513

 Zienswijze PostNL 2017, Bijlage 9, p. 3. 
514

 De ACM kan de correctie voor het verschil in concurrentie- en marktsituatie niet goed inschatten. De verwachting is 

dat het verschil tussen de berekende impact door PostNL en het ingeschatte effect op PostNL in belangrijke mate 

verklaard wordt. 
515

 Deze cijfers volgen uit de optelsom van de berekening van de ACM over het verlies aan producentensurplus van 

PostNL en de reguleringskosten voor PostNL, zoals gepresenteerd in Tabel 15. 
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1257. Uit deze correcties van de ACM op de door PostNL ingeschatte impact op de 

winstgevendheid door PostNL volgt dat een overgroot deel van het verschil verklaard kan 

worden door overschattingen van PostNL en de aanpassingen in de verplichtingen door 

de ACM. 

1258. De ACM acht de hoogte van de door PostNL ingeschatte effecten van de op te leggen 

verplichtingen veel te hoog. Deze inschatting kan gecorrigeerd worden tot een inschatting 

die in lijn ligt met de inschatting van de ACM van de effecten op de winstgevendheid van 

PostNL van de op te leggen verplichtingen. De ACM acht haar inschatting van de 

effecten van de verplichtingen juist en acceptabel, ook in het licht van het beroep op 

artikel 4, derde lid, van de Beleidsregel. Voor de beoordeling van de financiële effecten 

van de verplichtingen wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van de effectentoets. 

Fundamentele aannames in het Frontier-model van de effectentoets 

Productdifferentiatie 

1259. Het model van Frontier gaat ervan uit dat er – binnen de afgebakende relevante markten 

die het vervoer van 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost omvatten – gedifferentieerde 

producten aan partijenpost bestaan. Gedifferentieerd betekent dat de eigenschappen van 

de aangeboden producten van de verschillende postvervoerbedrijven van elkaar 

verschillen; ze hebben verschillende prijzen, de kwaliteit en kwaliteitsperceptie van de 

dienstverlening (zoals de bezorgzekerheid) verschillen, de wijze en voorwaarden van 

aanlevering verschillen en de naamsbekendheid, het merk en het imago van de 

postvervoerbedrijven verschillen. Deze eigenschappen raken aan de productkenmerken 

zoals weergeven in randnummer 113. Het model maakt een onderscheid tussen 

gedifferentieerde producten aan 24-, 48- en 72+-uurs partijenpost. Dat er sprake is van 

een gedifferentieerd productaanbod komt tot uiting in zichtbare prijsverschillen tussen 

PostNL en andere postvervoerbedrijven. Indien er sprake zou zijn van homogene 

producten dan zouden zakelijke afzenders vrijwel onmiddellijk overstappen naar het 

postvervoerbedrijf met de laagste prijzen. Daar is geen bewijs voor. Er is eerder bewijs 

voor het tegendeel. Gezien het feit dat er al meer dan 10 jaar concurrerende 

postvervoerbedrijven actief zijn in het vervoer van partijenpost en in het bijzonder 24-uurs 

partijenpost, had die overstap ertoe moeten leiden dat in deze periode veel meer klanten 

van PostNL naar andere postvervoerbedrijven zouden zijn overgestapt. Met andere 

woorden, dan zouden concurrenten van PostNL ondertussen een veel groter 

marktaandeel hebben weten verwerven dan nu daadwerkelijk het geval is. Bovendien 

zouden de prijzen op de markt de lange termijn marginale kosten moeten benaderen 

terwijl de ACM observeert dat er sprake is van een marge bij postvervoerbedrijven. Dit 

wijst erop dat de producten op de relevante markten niet homogeen maar juist 
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gedifferentieerd zijn - waardoor zakelijke afzenders een verschillende willingness to pay, 

ofwel betalingsbereidheid hebben per product en per aanbieder- en niet massaal 

overstappen naar een andere aanbieder bij een gering lagere prijs. 

1260. PostNL is van mening dat producten die postvervoerbedrijven aanbieden in essentie 

gelijk zijn aan elkaar en stelt dat de prijzen van de producten juist sterk verschillen.
516

 

Ook CE stelt dat 24-uurs postvervoer overwegend een homogeen goed is, zodat 

zakelijke afzenders bereid zouden zijn voor 24-uurs postvervoer bij benadering hetzelfde 

te betalen, ongeacht de aanbieder.
517

 

1261. De ACM stelt vast dat de producten aan 24-uurs postvervoer wel gedifferentieerd zijn, 

zoals hiervoor gemeld op basis van onder meer merk, imago, kwaliteit van bezorging en 

service. Indien er sprake zou zijn van homogene producten zouden de prijzen dicht bij 

elkaar moeten liggen en zouden de marktaandelen van de verschillende aanbieders bij 

benadering gelijk aan elkaar moeten zijn. Dit is niet het geval, zie Tabel 26. 

[Vertrouwelijk: 

 Gemiddelde opbrengst per 
poststuk voor 24-uurs post 

Markt-
aandeel in 
24-uurs 
post 

Onderscheid regionale en 
nationale bezorging 

Postvervoerbedrijf 
Kleinzakelijke 
afzender 

Middenzakelijke 
afzender 

Regionaal Nationaal 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

Tabel 26: gemiddelde opbrengst per poststuk voor de kleinzakelijke en middenzakelijke 

markten, en aandelen, voor 24-uurs post.] 

1262. De tabel laat zien dat de gemiddelde opbrengsten en marktaandelen per partij 

verschillen. Een deel van de postvervoerbedrijven maakt in zijn aanbod een onderscheid 
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 Zienswijze PostNL 2017, p. 65, randnummer 288. 
517

 Zienswijze PostNL 2017, bijlage 8, p.4 en p.10-12. 
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tussen tarieven voor bezorging van regionale post (in een door hen gedefinieerde regio) 

en nationale post. De tarieven die deze partijen rekenen voor regionale post liggen circa 

[vertrouwelijk:     ] procent
518

 lager dan de tarieven voor vergelijkbare producten (qua 

formaat, gewicht, servicekader) zoals in de tarievenbrochure van PostNL. 

1263. Het feit dat de prijzen en marktaandelen verschillen, duidt erop dat zakelijke afzenders de 

producten niet als gelijk beschouwen en een verschillende betalingsbereidheid hebben 

voor de verschillende producten van verschillende aanbieders van 24-uurs partijenpost. 

Ook Frontier oordeelt dat de stelling van PostNL over homogene producten in strijd is 

met de marktfeiten.
519

 Daarnaast spreekt PostNL zichzelf tegen door te stellen dat de 

producten in essentie gelijk zijn, maar dat de prijzen sterk verschillen. Een kenmerk van 

homogene goederen is namelijk dat ze vrijwel dezelfde prijs hebben. Frontier stelt in zijn 

rapport dat wanneer producten daadwerkelijk homogeen van aard zijn, de marktaandelen 

van de verschillende aanbieders vrijwel symmetrisch zouden moeten zijn. Dat is niet wat 

de feiten over de marktpositie van postvervoerbedrijven in 24-uurs partijenpost laten 

zien.
520

 

1264. CE wijst er op dat prijsverschillen in het Frontier model worden gedreven door 

productdifferentiatie, terwijl de prijsverschillen in PostNL’s model worden gedreven door 

kostenverschillen.
521

 

1265. De ACM merkt op dat deze constatering een gevolg is van een verschillend uitgangspunt 

ten aanzien van gedifferentieerde of homogene producten. Zoals beargumenteerd in 

randnummers 1259, 1261 en 1262 is de modellering van gedifferentieerde producten in 

lijn met de daadwerkelijke situatie op de postmarkt. PostNL’s benadering is op dit punt 

dus niet correct. Bovendien is de bewering van CE dat prijsverschillen veroorzaakt 

worden door kostenverschillen inconsistent met de mening van PostNL dat producten die 

postvervoerbedrijven aanbieden homogene goederen zijn die in essentie gelijk zijn aan 

elkaar. [Vertrouwelijk:  

                                                        
518

 Zie de volgende tarievenbrochures: PostNL https://www.postnl.nl/Images/Tarievenboekje-jan-2017-PostNL_tcm10-

83487.pdf?version=9, Businesspost West-Brabant http://www.businesspostwestbrabant.nl/tarieven, Cycloon 

https://www.cycloon.eu/content/files/Files/Cycloon_Tarievenfolder_PF_2017_digi.pdf, De Postbode 

http://www.depostbode.com/cms/files/20165583_DEP_Tarievenkaart_A5_V3_LR.pdf, Postvak 50 

https://www.postvak50.nl/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/2017-Prijslijst-Business-Post-2017.pdf, Van Straaten 

http://www.vanstraatenpost.nl/files/2016/12/Brochure-PostMobiel-2017.pdf. 
519

 Response to Consultation on ACM Welfare Impact Assessment, Frontier, 2017, Paragraaf 3.2.1-3.2.3 en 4.1.1. 
520

 Response to Consultation on ACM Welfare Impact Assessment, Frontier, 2017, Paragraaf 3.2.2. 
521

 Zienswijze PostNL 2017, bijlage 8, p.12. 

https://www.postnl.nl/Images/Tarievenboekje-jan-2017-PostNL_tcm10-83487.pdf?version=9
https://www.postnl.nl/Images/Tarievenboekje-jan-2017-PostNL_tcm10-83487.pdf?version=9
http://www.businesspostwestbrabant.nl/tarieven
https://www.cycloon.eu/content/files/Files/Cycloon_Tarievenfolder_PF_2017_digi.pdf
http://www.depostbode.com/cms/files/20165583_DEP_Tarievenkaart_A5_V3_LR.pdf
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                                                                    ] Zo heeft PostNL in de zaken Uniform 

Afzenderadres, Tarieven en Voorwaarden 2015, Aanbesteding Rotterdam, 

geschilprocedure Aanbesteding Staat der Nederlanden en de geschilprocedures over de 

tarieven voor 2015 en 2017 aangegeven dat hij [vertrouwelijk:  

 

                                                                ]. 

1266. CE merkt op dat de aanname van productdifferentiatie niet strookt met de keuze van de 

ACM voor het modelleren van verschillende postvervoerbedrijven als een entiteit. Dit 

suggereert namelijk dat de gegroepeerde postvervoerbedrijven samen een zelfde 

gedifferentieerd product aanbieden wat hen gezamenlijk marktmacht oplevert.
 522

 RBB 

beaamt dit punt en stelt dat dit ervoor zorgt dat het model geen goede weergave is van 

de markt bij regulering van toegang.
523

 

1267. De ACM heeft bij de modellering van de effecten van de op te leggen verplichtingen de 

keuze gemaakt voor het groeperen van postvervoerbedrijven in categorieën. Deze 

categorieën postvervoerbedrijven zijn in samenspraak met Frontier
524

 samengesteld op 

basis van de manier waarop zij concurreren in de postmarkt. Deze groepering in 

categorieën wijkt dus niet veel af van de werkelijkheid, omdat de concurrentie 

vergelijkbaar is. Dat wil niet zeggen dat de ACM er van uit gaat dat binnen een categorie 

met een combinatie van producten en postvervoerbedrijven er geen sprake is van 

productdifferentatie. Een model is per definitie een vereenvoudiging van de werkelijkheid 

en dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over de precieze modellering. Een 

meer gecompliceerd model dat meer of zelfs alle spelers apart modelleert in plaats van 

per groep is daarbij niet per definitie beter: bij een dergelijk model neemt het risico op 

overfitting toe. Door te trachten het model met behulp van veel parameters (in dit geval 

alle individuele postvervoerbedrijven) exact op de input data aan te laten sluiten, wordt 

het model overgevoelig voor kleine fluctuaties in die input data. Dit introduceert meer 

onzekerheid in het model.
525

 Frontier
526

 wijst er bovendien op dat het doel van de 
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 Zienswijze PostNL 2017, bijlage 8, p.12-13. 
523

 Zienswijze PostNL 2017, bijlage 1, p.18. 
524

 [Vertrouwelijk:                                                                                      ] 
525

 Neem bijvoorbeeld de jaarlijkse bedrijfsresultaten van de verschillende postvervoerbedrijven. Zeker bij de kleinere 

postvervoerbedrijven kan overstap van klanten, en ook fluctuatie in de volumes van klanten zorgen voor verschillen in 

de prestaties per klantsegment per jaar van die bedrijven. Dit per postvervoerbedrijf per product en klantsegment 

richting de toekomst modelleren, zou veel onzekerheid met zich meebrengen. Categorieën postvervoerbedrijven laten 

meer stabiele ontwikkelingen zien. Door vereenvoudigingen aan te brengen in een model kan het dus juist robuuster 

gemaakt worden, omdat het zo minder gevoelig wordt voor fluctuaties in de input. 
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modellering is om de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse postmarkt te vangen, 

en niet zo zeer het maken van een precieze, gedetailleerde weergave van elk 

postvervoerbedrijf. 

1268. Daarbij neemt ook de complexiteit van het model met het toevoegen van meer 

postvervoerbedrijven toe omdat de interactie tussen de verschillende spelers 

gemodelleerd moet worden. Het aantal diversion ratios dat bepaald moet worden, neemt 

bijna exponentieel toe met het aantal opties in het model. In het model van Frontier is bij 

de keuze van de categorieën rekening gehouden met differentiatie tussen producten en 

postvervoerbedrijven terwijl overfitting en de daarbij behorende problemen worden 

vermeden. Gezien 24-uurs partijenpost het onderwerp van regulering is in het 

marktanalysebesluit, is dit gedeelte van de markt het meest precies gemodelleerd met 

drie categorieën aan spelers. De 48-uurs en 72+-uurs partijenpost zijn grofmaziger 

gemodelleerd omdat deze weliswaar concurrentiedruk uitoefenen op de 24-uurs 

partijenpost, maar voor de beoordeling van de effecten van het marktanalysebesluit 

minder kritisch zijn omdat geen verplichtingen worden opgelegd. Een verdere verfijning 

van het model is ook niet nodig omdat het model de essentie van de concurrentie vanuit 

24-uurs partijenpost afdoende vangt. 

Gedifferentieerd Bertrand model 

1269. De ACM heeft ten behoeve van het analyseren van de effecten van verschillende 

verplichtingenscenario’s in samenspraak met Frontier gekozen voor het gebruik van een 

gedifferentieerd Bertrand model. De aanleiding hiervoor is dat postvervoerbedrijven met 

elkaar concurreren op prijs op basis van gedifferentieerde producten (zie ook 

randnummer 1259 en 1261). Frontier stelt dat de keuze voor een gedifferentieerd 

Bertrand model consistent is met de hiervoor genoemde kenmerken en is hierdoor 

geschikt voor het beoordelen van de effecten.
527

 Een gedifferentieerd Bertrand model 

schat de winstmaximaliserende prijsreactie voor elk postvervoerbedrijf in gegeven de 

prijsstelling van zijn concurrenten. Deze reactiefuncties reflecteren de huidige 

concurrentieverhoudingen tussen postvervoerbedrijven doordat als basis voor deze 

functies gegevens van postvervoerbedrijven uit de Nederlandse postmarkt over volumes, 

omzet, prijzen en kosten wordt genomen. Het model is nader toegelicht vanaf 

randnummer 526 van het onderhavige besluit. 
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1270. PostNL stelt dat het gedifferentieerd Bertrand model ongeschikt is voor de beoordeling 

van voorgestelde verplichtingen. Het model gaat uit van een interactie tussen de op de 

markt aanwezige spelers, waarbij de wijze waarop marktpartijen op elkaar reageren in 

essentie niet wijzigt. Volgens PostNL leidt de AMM-regulering echter tot nieuwe reacties 

van marktpartijen op elkaar omdat er een structurele wijziging in de markt plaatsvindt.
528

 

Volgens RBB wil de ACM het effect meten van nieuwe regulering die (per definitie) zou 

moeten leiden tot structurele wijzigingen in de markt. Twee belangrijke wijzigingen zijn 

dat door regulering van toegang en het vaststellen van een toegangstarief een wholesale 

markt wordt gecreëerd en dat er één wholesaletarief wordt vastgesteld dat veel lager is 

dan het gemiddelde van de huidige tarieven. Het model van Frontier zou dit moeten 

meenemen.
529

 

1271. De ACM wijst er op dat postvervoerbedrijven onder de verplichtingen volgend uit artikel 9 

van de Postwet al toegang hebben tot het postvervoernetwerk van PostNL. De ACM sluit 

met haar maatregelen zoveel mogelijk aan op de bestaande toegang waar 

postvervoerbedrijven onder artikel 9 van de Postwet al gebruik van maken. Van een 

structurele wijziging in de daadwerkelijke marktsituatie is dan ook geen sprake. De 

marktreacties van postvervoerbedrijven zouden daarom onder de toegangsverplichting 

dan ook niet wezenlijk anders moeten zijn dan onder het regime van artikel 9 van de 

Postwet. Daarom zijn de reactiefuncties in het model op basis van de huidige 

marktsituatie geschikt voor de inschatting van reacties van marktpartijen onder 

verschillende verplichtingenscenario’s, waarbij een verschillende invulling van de 

tariefverplichting het verschil is. Bovendien gaat het er in de basis om dat 

postvervoerbedrijven hun 24-uurs partijenpost die zij of hun partners niet zelf kunnen 

vervoeren bij PostNL kunnen aanbieden en daarvoor een tarief voor geldt. Of dat een 

(afgeleid) retailproduct of een gecreeërd wholesale product is, zoals RBB dit noemt, is 

materieel niet relevant voor de concurrentieverhoudingen. RBB maakt overigens niet 

duidelijk waarom een verlaging (of verhoging) van de tarieven voor toegang een zodanig 

structurele verandering in de markt oplevert, dat een gedifferenteerd Bertrand model dat 

niet juist zou reflecteren. PostNL en RBB hebben hierbij ten onrechte een voorstel voor 

tijdelijke tarieven uit het Ontwerpbesluit 2017 gebruikt als basis voor zijn 

modelberekeningen. PostNL had de verplichtingen met een tariefverplichting op basis 

van kostengeoriënteerde tarieven voor toegang als uitgangspunt moeten nemen in zijn 

model. 
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1272. PostNL is van mening dat het model de werkelijke marktdynamiek niet herkent. Daarom 

laat volgens PostNL het model niet zien dat door lage toegangstarieven de markttarieven 

naar een zeer laag niveau gaan. Door de gekozen methode zit de uitkomst van het model 

al ingebakken in de manier waarop het model is gebouwd.
530

 

1273. De ACM is van mening dat de dynamiek die PostNL beschrijft niet de te verwachten 

marktdynamiek is. De conclusie van PostNL dat lage toegangstarieven ervoor zorgen dat 

de markttarieven naar een zeer laag niveau gaan berust op onjuiste aannames. Deze 

aannames zijn dat de producten op de markt homogeen zijn en dat het toegangstarief 

gelijk is aan het tarief voor 24-uurs partijenpost Wholesale Gemengd zoals opgenomen in 

het voorstel voor de tijdelijke tarieven. De ACM heeft in randnummer 1261 toegelicht 

waarom de producten op de markt niet homogeen zijn en deze bewering van PostNL dus 

niet stand houdt. Vanwege deze differentiatie hebben postvervoerbedrijven de 

mogelijkheid om te prijzen boven de kostprijs. Daarnaast geldt dat PostNL (wederom) ten 

onrechte een voorstel voor voorlopige tarieven uit het Ontwerpbesluit 2017 gebruikt als 

basis voor zijn modelberekeningen. Het beoogde effect is dat verplichtingen leiden tot 

wholesale tarieven die gewogen gemiddeld gelijk zijn aan de wholesale kostprijs. Het is 

om deze redenen niet vreemd dat het model van de ACM de dynamiek die PostNL 

beschrijft niet laat zien. 

1274. RBB geeft aan dat een regelmatig gemaakt kritiekpunt op het gebruik van 

gedifferentieerde Bertrand modellen is dat deze inherent statisch van aard zijn en geen 

rekening houden met toe- en uittreding van spelers. Het statische karakter is volgens 

RBB niet een probleem als zodanig, zolang het model alleen maar als een eerste 

benadering van mogelijke effecten van een fusie of een regulatoire ingreep wordt gezien. 

Het wordt volgens RBB echter een probleem als er wezenlijke (onder meer dynamische) 

elementen niet zijn mee gemodelleerd of niet in een latere fase worden meegenomen in 

de overwegingen. Volgens RBB is dat het geval bij het model van Frontier. Het statische 

model is niet een startpunt voor de overwegingen over de gevolgen van regulering, maar 

het eindpunt. Het model wordt gebruikt om de statische korte termijneffecten te schatten, 

zonder met de dynamische en strategische overwegingen rekening te houden.
531

 

1275. De ACM onderkent dat het model geen rekening houdt met toe- en uittreding van 

postvervoerbedrijven. Er is bewust voor gekozen om het model te gebruiken om het 

effect van de verplichtingen met verschillende wholesale tarieven op welvaart en het 
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producentensurplus te schatten, zoals van de ACM verwacht wordt in de Beleidsregel. Zo 

kan een zo zuiver mogelijke afweging worden gemaakt tussen de verplichtingen met 

verschillende tarieven voor toegang tot 24-uurs partijenpost voor postvervoerbedrijven en 

worden de effecten van deze verplichtingen gekwantificeerd. Het model is niet bruikbaar 

om de effecten op toe- en uittreding te bepalen. De verwachting van de ACM is dat 

effecten van de verplichtingen op toe- en uittreding van spelers beperkt zullen zijn, mede 

doordat de regulering vereist dat postvervoerbedrijven maximaal 70 procent via PostNL 

laten bezorgen voordat zij gebruik kunnen maken van toegang bij PostNL. Het statische 

karakter is daarom, zoals ook RBB stelt, geen probleem. 

1276. Daarnaast zijn volgens de ACM de effecten die heel moeilijk te modelleren zijn, zoals de 

door PostNL gevreesde toetreding door arbitragepartijen, kwalitatief meegenomen in de 

overwegingen van de ACM bij de invulling van de verplichtingen zoals ook overwogen in 

randnummer 367. Er geldt de eis dat postvervoerbedrijven maximaal 70 procent via 

PostNL kunnen laten bezorgen om gebruik te mogen maken van de tarieven voor 

postvervoerbedrijven. Daarmee is er geen business case voor de door PostNL gevreesde 

toetreding door arbitragepartijen. De ACM heeft dus wel degelijk dynamische en 

strategische overwegingen meegenomen in haar analyse, en de bewering van RBB dat 

de modeluitkomsten het eindpunt van de analyse vormen is daarom onjuist. 

1277. RBB is van mening dat de keuze voor een oligopoliemodel gezien de aanwezigheid van 

een AMM partij geen logische keuze is om de gevolgen van regulering in te schatten. De 

ACM geeft met name niet aan hoe AMM is gedefinieerd op een wijze die zich leent voor 

modellering ervan door middel van het gedifferentieerd Bertrand-model.
532

 

1278. De ACM wijst er op dat in een markt met een AMM partij er een splitsing in de markt 

optreedt tussen de AMM partij en de competitive fringe, ofwel een groep kleinere 

bedrijven die zich gedragen als prijsnemende concurrenten. De marktprijs gezet door de 

AMM partij kan door deze concurrenten als gegeven worden beschouwd. Vanuit dit 

oogpunt is er dus sprake van twee type bedrijven. Dit komt overeen met wat de ACM 

waarneemt in 24-uurs partijenpost, waar PostNL op basis van zowel volume als omzet 

circa zeven
533

 keer zo groot als som van de andere postvervoerbedrijven. Bovendien 

adverteren andere postvervoerbedrijven met hun tarieven in vergelijking met de tarieven 

van PostNL
534

 wat een indicatie geeft dat ook zij PostNL beschouwen als de partij die de 
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 Deze verhouding gold in 2016. 
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 Zie bijvoorbeeld Van Straaten Post http://www.vanstraatenpost.nl/postnl-tarieven/ en De Postbode 
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marktprijs bepaalt. Het gedifferentieerd Bertrand model is geschikt voor de modellering 

van dergelijke marktverhoudingen en daarmee geschikt voor het modelleren van de 

markt. 

1279. CE beschrijft dat de winstoptimalisatie van postvervoerbedrijven in het Frontier-model 

numeriek plaatsvindt. Dit gebeurt aan de hand prijsveranderingen, marginale kosten en 

volumes. In het CBA model van PostNL wordt optimalisering afgeleid van economische 

logica buiten het model zelf, en wordt vervolgens gebruikt als input in verschillende 

scenario’s.
535

 CE geeft niet aan welke van deze methoden beter zou zijn.
536

 

1280. De ACM stelt vast dat dit punt van CE meer een constatering is dan een kritiekpunt. CE 

licht ook niet toe waarom de ene benadering beter zou zijn dan de andere. In de 

vergelijking van de modellen in Tabel 1 van het rapport van CE geeft CE ook niet aan dat 

de benadering van PostNL op dit punt beter is.
537

 Aangezien een gedifferentieerd 

Bertrand model werkt met reactiefuncties, is het inherent aan een dergelijk model dat het 

numeriek de winstmaximaliserende prijsstelling van postvervoerbedrijven bepaald. 

Daarmee laat het economische principes en zo ook economische logica zien, zo stelt ook 

Frontier.
538

 De ACM concludeert daarom dat het model op basis van dit punt geen 

aanpassing behoeft. 

Steady state 

1281. Het gedifferentieerd Bertrand model gaat op basis van recente marktgegevens uit van 

een evenwichtssituatie. Deze aanname impliceert dat de prijzen en marktaandelen op 

een redelijk stabiel niveau zijn. Deze aanname is noodzakelijk omdat op basis hiervan de 

reactiefuncties voor de postvervoerbedrijven worden geformuleerd waarin de 

(prijs)reacties van postvervoerbedrijven op elkaar bepaald worden. De basis hiervoor is 

actuele data uit de postmarkt over gemiddelde opbrengsten, volumes, marginale kosten 

en marktaandelen van postvervoerbedrijven. De reactiefuncties reflecteren dus de 

uitkomst van de interactie tussen consumentenvoorkeuren en winstmaximaliserende 

keuzes van postvervoerbedrijven zoals deze zich hebben voorgedaan in het recente 
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verleden. De uitkomsten van deze functies laten de optimale reactie van 

postvervoerbedrijven, gegeven de prijsstelling van concurrenten, zien.
539

 

1282. CE stelt vast dat PostNL en de ACM beide uitgaan van de steady state om hun modellen 

te kunnen toepassen. In het geval van de ACM leidt dit volgens CE tot problemen omdat 

het model daardoor onrealistische en vreemde uitkomsten produceert. Bij PostNL leidt de 

aanname echter niet tot verontrustende resultaten.
540

 

1283. Volgens CE is het centrale probleem van de steady state aanname in het Frontier model 

dat het empirisch niet mogelijk is om bedrijfsspecifieke vraagcurves te bepalen. Zonder 

deze informatie is het niet mogelijk om te modelleren hoe individuele 

postvervoerbedrijven zich zullen aanpassen aan een veranderende marktsituatie als 

gevolg van nieuwe regulering. In principe is het mogelijk om deze informatie af te leiden, 

maar dit vereist grote aannames. Zo dient men er van uit gaan dat bedrijven en 

consumenten hun optimale reactie hebben gevonden op lange termijn structurele 

marktkarakteristieken en dat de huidige uitkomst informatie biedt over wat zou gebeuren 

op andere prijsniveaus en met een nieuw reguleringskader. Ook vereist het gebruik van 

een gedifferentieerd Bertrand model volgens CE impliciet een aantal belangrijke 

aannames over marktontwikkelingen. CE noemt hierbij dat er geen herpositionering van 

producten kan plaatsvinden, er geen toetreding of uittreding van postvervoerbedrijven 

kan zijn en er geen verandering in consumentenvoorkeuren kunnen optreden die leiden 

tot veranderingen in marktmacht.
541

 

1284. CE onderbouwt zijn conclusie verder op basis van een experiment met het dummy model 

van het model van Frontier. CE stelt dat hij voor dit experiment zowel het toegangstarief 

als de marginale kosten van eigen productie heeft verlaagd naar een extreem alternatief 

van €0,01. Ook heeft CE het toegangsgebruik aangepast naar 70 procent en werden de 

diversion ratios zo aangepast dat de 24-uurs markt geïsoleerd werd van de andere 

segmenten (48- en 72+-uurs partijenpost). Uit deze input waarden in het dummy model 

volgen zeer onwaarschijnlijke resultaten, waaronder negatieve prijzen en een relatief 

beperkte prijsreactie van PostNL.
542

 

1285. Het model van de ACM bepaalt vraagcurves op basis van de daadwerkelijke gegevens 

van postvervoerbedrijven op basis waarvan reactiefuncties worden geschat voor elk van 
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de (groepen) postvervoerbedrijven. Dit is weliswaar een minder gedetailleerd niveau dan 

de bedrijfsspecifieke vraagcurves waar CE over spreekt, maar dit doet niet af aan de 

kwaliteit van het model zoals beargumenteerd in randnummer 1267. Daarnaast wijst de 

ACM er op dat de markt al acht jaar geleden volledig geliberaliseerd is en dat een aantal 

concurrenten al actief is sinds 2001. De huidige marktstructuur is dus al het resultaat van 

een interactie tussen postvervoerbedrijven voor vele jaren en de verhoudingen tussen 

postvervoerbedrijven uitgekristaliseerd, waardoor de huidige marktsituatie een goede 

basis is voor gebruik in het model. CE lijkt te suggereren dat een periode van acht jaar 

onvoldoende is om tot een evenwicht te komen. Dit is opvallend gezien dit zou betekenen 

dat hij de aannames die PostNL maakt op dit punt (zoals de realisatie van 

[vertrouwelijk:                                  ]
543

 van de impact van de verplichtingen, of 

[vertrouwelijk:           ] procent
544

 van het effect) ook niet correct vindt. Daar wordt echter 

niet op in gegaan door CE. Dit roept daarom de vraag op of de aannames waar CE het 

over heeft werkelijk van een dergelijk groot belang zijn. Bovendien verwacht de ACM dat, 

zoals toegelicht in randnummer 1271, de marktstructuur in beperkte mate zal veranderen 

waardoor de huidige reacties ook representatief zijn voor mogelijke toekomstige reacties.  

1286. Verder merkt de ACM op dat CE niet toelicht waarom hij op basis van het uitgevoerde 

experiment mag concluderen dat de steady state de oorzaak is van de “zeer 

onwaarschijnlijke resultaten”. In zijn experiment heeft CE namelijk extreme, niet bij de 

werkelijkheid aansluitende waarden ingevoerd in het dummy model. Het model van 

Frontier is gemaakt om goed te functioneren bij invoer van waardes die relevant zijn voor 

de voorgenomen verplichtingen. Dat het model in de ogen van CE vreemde resultaten 

produceert bij extreme invoerwaarden in het dummy model is dus geen indicatie van een 

fout in het model maar komt doordat er geen beperkingen in het model zijn gebouwd als 

bescherming tegen invoer van onrealistische en irrelevante waarden. Dat het model dit 

doet, zegt ook niets over het functioneren van het model bij invoer van waarden die wel 

realistisch zijn.
545

 

1287. CE merkt op dat PostNL ook uit gaat van de steady state maar dat dit in het CBA model 

niet leidt tot verontrustende resultaten.
546

 Verder schrijft CE over het model van PostNL 

dat het steady state startpunt wordt gebruikt om een vraagcurve af te leiden. Eén totale 

vraagcurve, omdat PostNL uit gaat van homogene producten. Door slechts één 
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vraagcurve af te leiden uit het steady state startpunt en uit te gaan van intense 

prijsconcurrentie, zou de steady state aanname niet bepalen hoe partijen in het model 

concurreren met elkaar en dus minder kritisch zijn in het model van PostNL.
547

  

1288. De ACM merkt op dat CE weinig concreet maakt waarom de benadering van het steady 

state in het model PostNL nu beter is. CE beredeneert dat door één vraagcurve af te 

leiden van de steady state (dat als startpunt van de analyse wordt gebruikt) dat dit 

startpunt minder kritisch zou zijn in het model van PostNL dan in het model van de ACM 

en impliceert dat dit een betere benadering zou zijn. Waarom in het model van PostNL 

het precieze startpunt dat wordt gekozen minder kritisch zou zijn dan in het model van de 

ACM wordt verder niet expliciet uitgelegd.
548

 De ACM leidt echter uit de tekst af dat 

PostNL meent dat het gebruik van één vraagcurve beter zou zijn onder de aanname dat 

de producten die in het 24-uurs segment worden aangeboden, homogeen zouden zijn. 

Deze kritiek komt dus echter terug op de discussie over productdifferentiatie en de keuze 

van het gedifferentieerd Bertrand model. De ACM heeft deze aanname van PostNL en 

zijn adviseurs (dat de 24-uurs partijenpost producten homogene producten zouden zijn) 

in randnummer 1261 reeds weerlegd. 

Transitie 

1289. Het model van Frontier berekent voor elk jaar (2018, 2019 en 2020) een 

evenwichtsuitkomst, ofwel het effect van de maatregelen wanneer er een nieuw 

evenwicht wordt bereikt. Het is niet of nauwelijks te voorspellen wanneer dit nieuwe 

evenwicht zou worden bereikt en dit zou in ieder geval grove aannames vereisen. Het 

model berekent de effecten over dat jaar aannemende dat de lange termijn over dat hele 

jaar van toepassing is. Ook is overwogen om de resultaten van een jaar door te laten 

werken in het volgende jaar. Dit was volgens Frontier echter geen geschikte aanpak 

omdat exogene ontwikkelingen (zoals de autonome ontwikkeling van volumedaling als 

gevolg van digitalisering) een belangrijke rol spelen in de postmarkt. Alleen als de 

effecten van de scenario’s ten opzichte van het basisscenario bepaald worden, kunnen 

deze exogene effecten worden meegenomen in de berekening. Doordat de 

modeluitkomsten in grotere mate zouden afwijken van de werkelijkheid wanneer hier 
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geen rekening mee wordt gehouden, is gekozen om jaarlijks de effecten ten opzichte van 

het basisscenario te berekenen.
549

 

1290. PostNL is van mening dat de voorgestelde verplichtingen een doorwerkeffect zullen 

hebben na de reguleringsperiode en vindt het daarom onjuist dat de ACM alleen de 

effecten op welvaart in de jaren 2018, 2019 en 2020 bepaalt.
550

 In het PostNL model 

wordt uitgegaan van structurele maatregelen die niet na drie jaar ongedaan worden 

gemaakt.
551

 PostNL stelt namelijk dat als er eenmaal lage tarieven in de markt zijn gezet 

dat dit moeilijk is om in een later stadium weer terug te draaien.
552

 

1291. De ACM wijst PostNL er op de reguleringsperiode voor in principe drie jaar is. Voor het 

einde van de reguleringsperiode zal de concurrentiesituatie opnieuw beoordeeld worden 

door de ACM en zullen verplichtingen heroverwogen worden. Ervan uitgaan dat de 

verplichtingen de komende drie jaar van kracht zijn is het betrekken van een eventuele 

vermeende doorwerking van de effecten na deze drie jaar naar het oordeel van de ACM 

geen juist uitgangspunt. De ACM kan immers besluiten om de verplichtingen na een 

nieuwe analyse in te trekken waardoor er na drie jaar geen verplichtingen tot toegang 

meer zijn. De ACM is van mening dat haar benadering in de kwantitatieve effectentoets 

correct is en ziet geen aanleiding om op dit punt het marktanalysebesluit te wijzigen. 

1292. CE stelt dat het incorrect is om uit te gaan van een onmiddellijke en volledige transitie 

naar een nieuw evenwicht in elk van de drie jaren. Het is volgens CE namelijk niet 

redelijk om aan te nemen dat marktaanpassingen naar een nieuwe steady state direct 

plaatsvinden. Dit hangt af van de snelheid waarmee bedrijven hun prijzen aanpassen.
553

 

Ook RBB stelt dat het invoeren van regulering een langer aanpassingsproces kent dan 

de komende drie jaar, waardoor het niet vol te houden is dat er per jaar een afzonderlijk 

statistisch evenwicht wordt gerealiseerd. RBB stelt dat het model doet alsof dit een 

analyse is die de dynamiek over de jaren representeert, maar die dynamiek is afwezig.
554

 

PostNL stelt dat de ACM een percentage van het uiteindelijk effect moet toewijzen aan 

elk van de drie jaren om de effecten voor de afzonderlijke jaren vast te stellen.
555
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1293. De ACM merkt op dat zij niet beweert dat er elk jaar een volledige transitie plaatsvindt. 

Ten behoeve van de modellering is dit wel als benadering gehanteerd omdat er geen 

betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om de snelheid van de transitie in te schatten. 

Het toewijzen van een bepaald percentage aan effecten in de verschillende jaren zoals 

PostNL suggereert is volgens de ACM te willekeurig omdat het geschikte percentage niet 

of nauwelijks te bepalen is waardoor de uitkomsten nietszeggend worden. De ACM blijft 

daarom bij haar benadering waarin de jaarlijke effecten worden berekend binnen de 

reguleringsperiode. 

1294. CE beschrijft dat het model van PostNL ook een steady state vaststelt, waarbij er van 

wordt uitgegaan dat slechts een deel van deze steady state wordt gerealiseerd binnen 

drie jaar.
556

 PostNL geeft aan dat [vertrouwelijk:                                  ] van de impact 

zich zal realiseren in de komende drie jaar en dat hij verwacht dat de maatregel na drie 

jaar voor ten minste [vertrouwelijk:               ] procent zijn beslag zal hebben 

gekregen.
557

 

1295. De ACM merkt op dat PostNL enerzijds spreekt over [vertrouwelijk:      

       ] en anderzijds over [vertrouwelijk:               ] procent. PostNL onderbouwt niet hoe 

hij tot deze inschattingen komt. De percentages komen bovendien niet overeen met de in 

het CBA rapport van PostNL gerapporteerde percentages
558

. Daarnaast is de aanname 

van PostNL over het niet volledig bereiken van een steady state niet in lijn met de stelling 

van PostNL dat er grote concurrentiedruk is (onder andere randnummer 1325) en klanten 

zeer prijsgevoelig zijn (blijkend uit de stelling van PostNL dat klanten gemakkelijk 

overstappen als gevolg van prijsverschillen, zie randnummer 1325). Daaruit zou namelijk 

moeten volgen dat de markt zich snel aanpast aan nieuwe omstandigheden. 

1296. Verder constateert de ACM dat PostNL met zijn steady state benadering uitgaat van het 

(markt)volume en prijspeil uit 2016. Daardoor houdt PostNL geen rekening met de 

autonome volumedalingen en tariefontwikkelingen in de markt. De ACM gaat in haar 

modellering uit van de effecten over de reguleringsperiode van drie jaar met daarin de 

verwachte autonome ontwikkelingen. De ACM is van mening dat dit een realistischer 

beeld geeft van de effecten van de verplichtingen op de markt en postvervoerbedrijven 

en ziet derhalve geen aanleiding om op dit punt het marktanalysebesluit te wijzigen. 
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1297. Het Frontier model is volgens PostNL niet dynamisch; de welvaartsimpact wordt voor de 

afzonderlijke jaren bepaald en vervolgens opgeteld. Er is hierbij geen interdependentie 

tussen de verschillende jaren.
559

 RBB draagt aan dat de voorspelde prijseffecten in de 

afzonderlijke jaren een hoeveelheidseffect hebben. Daarom zou volgens RBB de output 

van een bepaald jaar, input moeten zijn voor het daarop volgende jaar. Het model laat 

niet zien wat de invloed is van regulering gedurende een periode van drie jaar, maar 

rekent de statische effecten per jaar door. Dit is niet correct volgens RBB. De regulering 

zorgt namelijk voor een blijvende verandering in de markt die doorwerkt tot aan het einde 

van de reguleringsperiode.
560

 

1298. De ACM onderkent deze constatering van PostNL en RBB. De welvaartsimpact wordt 

inderdaad voor de afzonderlijke jaren berekend. Zoals toegelicht in randnummer 1289 en 

in het rapport van Frontier
561

 is hiervoor gekozen omdat exogene factoren een belangrijke 

rol spelen in de postmarkt. Deze kunnen alleen worden gemodelleerd als wordt gewerkt 

met een basisscenario als basis om voor elk jaar de effecten te berekenen. Wanneer 

modelresultaten doorwerken in een volgend jaar, is er een groter risico op een uitkomst 

die niet goed aansluit bij de werkelijkheid dan wanneer er gewerkt wordt met een 

basisscenario. PostNL gaat ook niet in op dit risico. 

Invulling model 

Basisscenario 

1299. Het basisscenario is in het gedifferentieerde Bertrand model van belang omdat dit 

scenario hetgeen is waar de effecten van de verschillende verplichtingen tegen af worden 

gezet. De ACM maakt hiervoor gebruik van een geconstrueerd modelscenario dat 

fungeert als hulpmiddel voor het vergelijken van de effecten van de verplichtingen in de 

verschillende scenario’s met de situatie zonder regulering. Het uitgangspunt voor dit 

basisscenario zijn gegevens uit de postmonitor van de ACM. Door deze keuze kan de 

ACM uit gaan van gerealiseerde cijfers van postvervoerbedrijven en de markt, wat de 

kans op verkeerde aannames minimaliseert. 

1300. CE is van mening dat de ACM de huidige marktsituatie verkeerd karakteriseert door het 

retail product dat PostNL nu aanbiedt onder artikel 9 van de Postwet te beschrijven als 

een toegangsproduct. Dit betekent volgens CE dat er in de toekomst ook geen 

productdifferentiatie mogelijk is als andere postvervoerbedrijven dit toegangsproduct 
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tegen gunstige tarieven kunnen afnemen. Ook zou het inconsistent zijn dat retail en 

wholesale producten in het gedifferentieerde Bertrand model dezelfde status hebben 

terwijl de ACM in het AMM Ontwerpbesluit 2017 de afweging maakt dat het nodig is om 

een wholesale product te introduceren. Door te beschrijven alsof de huidige markt al een 

toegangsproduct kent, miskent de ACM volgens CE de welvaartseffecten die gepaard 

gaan met de introductie van een toegangsproduct onder de nieuwe regulering. In 

werkelijkheid zal de introductie van een toegangsproduct ruimte geven aan business 

modellen die gebaseerd zijn op arbitrage.
562

  

1301. De ACM gaat in het basisscenario uit van gegevens uit de postmonitor. Dat is een 

situatie onder het regime van artikel 9 van de Postwet die er voor zorgt dat 

postvervoerbedrijven ook toegang hebben tot het netwerk van PostNL. Bij de invulling 

van de tariefverplichting in het marktanalysebesluit vervalt de directe relatie tussen het 

(wholesale) toegangsaanbod aan postvervoerbedrijven en het (retail)aanbod aan 

zakelijke afzenders. Echter, het gaat er bij de beoordeling van de effecten om dat 24-uurs 

partijenpost door postvervoerbedrijven bij PostNL wordt aangeboden voor verder vervoer 

en dat daar een tarief voor geldt, of dat nu een retail (afgeleid) of wholesale product is, is 

bij de modellering niet relevant. 

1302. CE merkt op dat het CBA model van PostNL uitgaat van de huidige markt zoals die nu is 

gereguleerd onder artikel 9 van de Postwet. Hierbij vindt een directe wijziging in de 

marktstructuur plaats als gevolg van toegangsregulering. Dit gaat gepaard met een schok 

in de markt.
563

 Andere postvervoerbedrijven hebben daarbij de mogelijkheid om post te 

bezorgen via het netwerk van PostNL. De arbitrage die hierdoor en mede door de 

interpretatie van artikel 9 van de Postwet door de ACM mogelijk is, heeft er al voor 

gezorgd dat andere postvervoerbedrijven volumes van PostNL hebben overgenomen. De 

welvaartsberekening van PostNL, die uitgaat van dit startpunt, is daardoor volgens CE 

een conservatieve schatting van de volledige impact van een gereguleerde 

toegangsdienst.
564

 

1303. De ACM volgt CE niet in de stelling dat er een schokeffect in de markt zal optreden 

doordat de ACM een verplichtingen oplegt. Onder de huidige regulering onder artikel 9 

van de Postwet kunnen andere postvervoerbedrijven door PostNL al post laten vervoeren 

via het netwerk van PostNL. Dit wordt door de opgelegde verplichtingen niet anders. Wel 

worden de voorwaarden voor toegang hiervan gewijzigd waardoor business modellen die 
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gericht zijn op arbitrage van het tariefsysteem van PostNL geen gebruik van de 

toegangsdiensten kunnen maken. Verder heeft de ACM voorwaarden opgenomen die 

ervoor zorgen dat de wijze van aanlevering zo veel mogelijk aansluit op de huidige 

werkwijze en het operationele proces van PostNL. Wat betreft het opleggen van een 

tariefverplichting stelt de ACM vast dat de tarieven die nu door PostNL in rekening 

worden gebracht aan postvervoerbedrijven al een aantal jaren onderwerp zijn van 

verschillende handhavings- en geschilprocedures. De kostengeoriënteerde tarieven voor 

wholesalediensten van 24-uurs partijenpost komen naar schatting van de ACM hoger uit 

dan bij een strikte interpretatie van artikel 9 van de Postwet. De ACM ziet daarom niet 

waarom dit tot een nadelig schokeffect voor PostNL zou moeten leiden. Ook Frontier 

concludeert ten aanzien van dit punt dat het redelijk is om de verplichtingen te 

beschouwen als een incrementele wijziging ten opzichte van de huidige regulering onder 

artikel 9.
565

 Aangezien de ACM de door CE veronderstelde schokeffecten als gevolg van 

opleggen van de verplichtingen niet ziet, ziet de ACM geen aanleiding om op dit punt 

haar kwanitatieve analyse van de effecten van de verplichtingen aan te passen. 

1304. Volgens PostNL zou het basisscenario, getuige de CBb-uitspraak over de voorwaarde 

Uniform Afzenderadres, moeten uitgaan van het huidige per sender-model.
566

 

1305. De ACM wijst er op dat het basisscenario in het Frontier model niet anders is dan een 

geconstrueerd modelscenario dat fungeert als hulpmiddel voor het vergelijken van de 

effecten van de verplichtingenscenario’s. Dit basisscenario vormt de situatie waartegen 

verschillende scenario’s voor de invulling van de verplichtingen (waaronder per sender) 

en het scenario zonder regulering tegen worden afgezet. De ACM heeft in het model ook 

een scenario doorgerekend dat uitgaat van per sender. Dat scenario is een goede 

benadering de beoordeling van het scenario met de voorwaarde Uniform Afzenderadres. 

1306. RBB wijst erop dat volgens hem het basisscenario op basis van niet onderbouwde 

aannames door ACM is uitgewerkt. Allereerst heeft de ACM een volumedaling voor de 

toekomstige jaren geëxtrapoleerd en opgemerkt dat de uitkomsten in lijn zijn met 

inschattingen van WIK. Volgens RBB had de ACM moeten uitleggen in welke mate 

sprake is van overeenkomsten en tot welke verschillen dit in het model zou leiden indien 

de schattingen van WIK zouden worden gebruikt.
 567
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1307. De ACM heeft de aannames voor het basisscenario toegelicht in Bijlage 2 van het 

marktanalysebesluit. De percentages die in het ontwerpbesluit gebruikt zijn voor de 

ontwikkelingen op de markt zijn hier genoemd: -11 procent voor 24-uurs partijenpost en -

5,2 procent voor niet-24-uurs partijenpost. Dit komt uit op -7,6 procent per jaar voor alle 

servicekaders samen, wat zeer dicht ligt bij de inschatting van WIK van 6 – 7 procent per 

jaar. Gezien deze percentages zo dicht bij elkaar liggen, acht de ACM het niet 

noodzakelijk de berekeningen ook uit te voeren met de percentages van WIK als input. 

Nadat de gerealiseerde cijfers van 2016 bekend zijn geworden, zijn de percentages voor 

24-uurs en niet-24-uurs partijenpost bijgesteld naar -7 procent per jaar. Deze 

percentages komen overeen met de inschatting van WIK van de daling van de volumes 

aan binnenlandse brievenbuspost in de komende jaren.
568

 

1308. Verder stelt RBB dat de 24-uurs wholesale volumes van de andere postvervoerbedrijven 

gedeeltelijk bij PostNL 24 en gedeeltelijk bij PostNL/Sandd 48 en bij PostNL 72 

terechtkomen. RBB veronderstelt dat in het model er van uit wordt gegaan dat er ook 

volumes aan 48-uurs en 72+-uurs partijenpost door andere postvervoerbedrijven worden 

aangeboden aan PostNL.Volgens RBB is het onduidelijk waarom dit zo is gemodelleerd 

aangezien de wholesale regulering is nu juist gericht op 24-uurs partijenpost.
569

 

1309. Postvervoerbedrijven bieden post in alle servicekaders voor bezorging aan andere 

postvervoerbedrijven aan, waaronder aan PostNL. Dit blijkt uit de gegevens die 

postvervoerbedrijven aanleveren bij de ACM in het kader van de Postmonitor. De ACM 

verwacht niet dat concurrerende postvervoerbedrijven voor het verdere vervoer van 

partijenpost in het 48- en 72+-uurs servicekader door PostNL door het opleggen van de 

verplichtingen op 24-uurs partijenpost en bij het wegvallen van artikel 9 van de Postwet 

hier geen gebruik meer van maken. De ACM heeft in zijn modellering van de effecten 

hiermee rekening gehouden. 

1310. PostNL
570

 en RBB
571

 merken op dat marktaandelen niet een uitkomst zijn van het 

effectenmodel, maar als constant worden verondersteld. Volgens RBB betekent dit dat de 

regulering er voor het basisscenario niet toe doet en de effecten van regulering in een 

bepaald jaar niet door de regulering worden bepaald, maar door het basisscenario met 

constant veronderstelde marktaandelen. 
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1311. In het basisscenario laat de ACM inderdaad de huidige verhoudingen tussen 

marktpartijen constant om vervolgens in de verschillende scenario’s de effecten van het 

opleggen van de verplichtingen met de verschillende toegangstarieven te berekenen. 

Frontier wijst er op dat het model veranderingen in marktaandelen berekent die zijn toe te 

schrijven aan veranderingen in het wholesale tarief.
 572

 In de verschillende 

verplichtingenscenario’s kunnen de marktaandelen dus wel degelijk veranderen. De 

bewering van RBB dat de effecten van regulering geen invloed hebben op de uitkomsten 

zoals de marktaandelen van postvervoerbedrijven is dus niet waar. 

1312. Volgens PostNL
573

 en RBB
574

 lijken kostenverhoudingen in het model te zijn gebaseerd 

op volumeverhoudingen. Als postvervoerbedrijven net zo efficiënt zijn als PostNL, maar 

minder volume hebben, dan worden de kostenverhoudingen ten onrechte als verschillend 

meegenomen in de modellering. 

1313. De ACM heeft de kostenverhoudingen tussen marktpartijen afgeleid uit gegevens van 

deze marktpartijen. Er is hierbij dus geen door Frontier gemodelleerde directe relatie 

tussen kosten en volumes. Om de kosten van de gegroepeerde postvervoerbedrijven in 

de categorieën te bepalen wordt het gewogen gemiddelde van de verschillende 

kostenniveaus van de afzonderlijke postvervoerbedrijven genomen. Deze weging is op 

basis van hun marktaandelen op basis van volume in het betreffende segment. 

1314. Verder stelt RBB vast dat toekomstige prijsstijgingen telkens opnieuw voor het 

basisscenario worden vastgesteld in plaats van als een gevolg van regulering. RBB stelt 

dat dit in tegenspraak is met het gedifferentieerde Bertrand model waaruit juist volgt dat 

postvervoerbedrijven op grond van hun winstmaximalisatie hun eigen tarieven 

vaststellen. Daarbij kan het volgens RBB niet zo zijn dat de uitkomsten van een jaar niet 

de uitgangspositie vormen voor het volgende jaar.
575

 

1315. De ACM wijst er op dat in het basisscenario wordt uitgegaan van de actuele 

marktgegevens. In dit scenario volgen prijsstijgingen de historische prijsontwikkeling. 

Hiertegen worden de verschillende scenario’s met verplichtingen afgezet wat leidt tot 

resultaten in termen van een procentuele prijsstijging (of daling) ten opzichte van het 

basisscenario. Voor de verschillende verplichtingenscenario’s geldt inderdaad dat 

postvervoerbedrijven hun tarieven voor zakelijke afzenders vaststellen op basis van 
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winstmaximalisatie. Dit is dus in lijn met wat een gedifferentieerd Bertrand model behoort 

te doen. Zie ook randnummer 1289 over de overwegingen betreffende de berekening van 

de effecten per jaar. 

Aannames 

1316. De winst van de gegroepeerde postvervoerbedrijven in een categorie wordt in het model 

van Frontier verdeeld volgens de zogenaamde ownership-matrix. Deze matrix wordt in 

het model ook gebruikt om te bepalen welke prijzen en hoeveelheden door welk 

postvervoerbedrijf worden aangeboden. PostNL
576

 en RBB
577

 merken op dat deze 

ownership-matrix niet wordt onderbouwd. 

1317. De ACM licht toe dat de ownership-matrix in het model ervoor zorgt dat bij 

winstmaximaliserende reacties rekening wordt gehouden dat een postvervoerbedrijf 

meerdere producten aanbiedt. Zo biedt PostNL 24-uurs, 48-uurs en 72+-uurs partijenpost 

aan. Als er overstap plaatsvindt van het ene product naar een ander product van 

hetzelfde postvervoerbedrijf, dan heeft dit een ander effect op de winst van dit 

postvervoerbedrijf dan wanneer het alleen een overstap naar een concurrerend 

postvervoerbedrijf betreft. Indien postvervoerbedrijven gegroepeerd zijn, zoals PostNL en 

Sandd in het geval van 48-uurs partijenpost, dan reflecteert de ownership-matrix de 

aandelen van de postvervoerbedrijven in het betreffende segment op basis van hun 

volumes. De bron van deze gegevens is de monitordata van de ACM. Deze aandelen 

worden ook weer gebruikt om de winst van de gegroepeerde entiteit te splitsen. 

1318. PostNL stelt vast dat het model met een bruto marge per deelmarkt rekent van ruim 60 

procent. Dit is niet in lijn met de marktafbakening en de dominantieanalyse in het 

Ontwerpbesluit 2014 waarin de ACM betoogde dat deze op 40 procent lag.
578

 Volgens 

RBB lijkt in het Ontwerpbesluit 2017 sprake te zijn van bruto marges die meer dan twee 

keer zo hoog liggen. In het basisscenario zijn de margepercentages voor respectievelijk 

de kleine en middenzakelijke markten gelijk aan 87 en 90 procent. RBB stelt dat in het 

eerdere Ontwerpbesluit een lagere bruto marge de ACM mogelijk beter uit kwam en nu 

een hogere.
579
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1319. De ACM merkt op dat in het model van Frontier wordt gewerkt met gemiddelde opbrengst 

en variabele kosten per postvervoerbedrijf. De ACM baseert deze waarden op 

vertrouwelijke informatie die zij van postvervoerbedrijven heeft verkregen. Voor PostNL 

maakt de ACM gebruik van de volumeafhankelijke kosten aangezien PostNL niet in staat 

was om de lange termijn variabele kosten te bepalen. De ACM gaat voor postvervoer als 

geheel uit van een bruto marge van 48 procent zoals deze volgt uit het onderzoek van 

WIK uit 2013 (voor het jaar 2017). In het eerste ontwerpbesluit uit 2014 ging de ACM nog 

uit van een bruto marge van 40 procent, ook op basis van hetzelfde onderzoek van WIK, 

maar dan op basis van gegevens voor het jaar 2013. De ACM heeft een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd door voor PostNL in plaats van de volumeafhankelijke 

kosten de berekende variabele kosten bij een bruto marge van 48 procent te gebruiken. 

In Bijlage 2 worden deze resultaten gepresenteerd. Deze laten zien dat de impact op 

PostNL -61,2 miljoen EUR zou zijn en het consumentensurplus 88,4 miljoen EUR met als 

gevolg dat de welvaartsbijdrage, na aftrek van reguleringskosten, 1,1 miljoen EUR is. 

Een bruto marge van 48 procent zorgt voor significante verschillen in de uitkomsten 

waarbij met name consumenten beter af zijn. De impact op PostNL is hoger wanneer 

gerekend wordt met een bruto marge van 48 procent, maar niet zodanig dat de financiële 

stabiliteit in gevaar komt gezien er een redelijke marge over blijft. Daarom leidt dit voor de 

ACM niet tot andere afwegingen gezien er nog steeds sprake is van een positief 

welvaartseffect. Overigens beschikken PostNL en RBB niet over vertrouwelijke informatie 

over de marges en was deze niet inzichtelijk in het dummy model waardoor het volgens 

de ACM niet mogelijk is voor PostNL om zijn standpunt over de hoogte van de marges in 

het model precies te onderbouwen. 

Digitalisering 

1320. Digitalisering wordt door de ACM beschouwd als een autonome ontwikkeling die zorgt 

voor een daling van het volume aan brievenbuspost los van prijsveranderingen. Digitale 

verzending is geen volwaardig alternatief voor 24-uurs postvervoer en valt buiten de 

relevante markten, gestart vanuit 24-uurs partijenpost. In het effectenmodel van Frontier 

wordt in het basisscenario uitgegaan van een krimpend volume aan brievenbuspost 

mede als gevolg van digitalisering. Het tempo van de krimp van het volume gedurende 

de reguleringsperiode is bepaald op basis van historische volumeontwikkelingen en komt 

overeen met de inschatting van WIK van de volumedalingen in de komende jaren. 

1321. Het feit dat de ACM uitgaat van een autonome ontwikkeling impliceert volgens CE dat 

zakelijke afzenders van partijenpost vast zitten in de markt, ofwel dat zij niet overstappen 

naar digitale alternatieven als gevolg van prijsstijgingen in de postmarkt. CE stelt dat dit 

een onrealistische aanname is. In de praktijk zal substitutie naar andere vormen van 
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communicatie namelijk toenemen als prijzen stijgen. De ACM onderschat hierdoor de 

concurrentie die uitgaat van digitale alternatieven.
580

 RBB beaamt dit en voegt toe dat dit 

betekent dat de fysieke postmarkt in het model een volledig inelastische vraag kent en 

prijsveranderingen van de verschillende diensten alleen maar leiden tot een herverdeling 

van het totale volume over de verschillende diensten en productcategorieën.
581

 

1322. PostNL voert in zijn zienswijze aan dat de overstap naar zowel concurrenten als naar 

digitale alternatieven dienen te worden mee genomen. In zijn CBA heeft PostNL dit ook 

gedaan.
582

 

1323. Volgens RBB is de aanname in het model van Frontier dat er geen overstap plaatsvindt 

naar digitale alternatieven in strijd met de voor de Nederlandse markt door SEO en RBB 

onderzochte effecten van prijsstijgingen: daaruit blijkt dat bij prijsstijgingen veel volume 

van de markt verdwijnt en niet slechts wordt herverdeeld. RBB vindt het opvallend dat de 

ACM het eerdere SEO onderzoek terzijde schuift.
583

 

1324. De ACM wijst er op dat de autonome volumeontwikkeling, zoals meegenomen in het 

model, uit gaat van de volumedaling in de laatste jaren waarbij impliciet de historische 

prijsstijgingen mee zijn genomen. Door deze volumedaling door te trekken voor de 

komende reguleringsperiode houdt de ACM in het basisscenario rekening met 

volumekrimp door digitalisering. Het model houdt daarnaast ook rekening met een lagere 

volumedaling als gevolg van prijsverlagingen van de tarieven voor zakelijke afzenders die 

het resultaat zijn van de winstmaximaliserende reacties van postvervoerbedrijven op 

elkaar. Lagere gemiddelde prijzen voor zakelijke afzenders zorgen voor een minder grote 

krimp en een volumecorrectie in het model op basis van de marktelasticiteit.
584

 De ACM 

is uitgegaan van een marktelasticiteit van -0,3 zoals deze volgt uit de internationale 

literatuur. De ACM had ook de resultaten over de prijsgevoeligheid uit het SEO 

onderzoek kunnen gebruiken. De ACM heeft bij de marktafbakening echter aangegeven 

dat de resultaten over de prijsgevoeligheid een overschatting geven. De ACM heeft 

desondanks een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met een elasticiteit van 

[vertrouwelijk:     ]. Het resultaat hiervan is een groter welvaartseffect ([vertrouwelijk:   

] miljoen EUR ten opzichte van [vertrouwelijk:    ] miljoen EUR) en een sterke verlaging 

van de impact op PostNL (van [vertrouwelijk:    ] miljoen EUR naar [vertrouwelijk:    ] 
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miljoen EUR). Deze cijfers zijn ook te vinden in Bijlage 2. De resultaten zijn verklaarbaar 

omdat bij hoge elasticiteiten er minder volumeuitval is en het effect van de op te leggen 

verplichtingen minder groot is. Voor PostNL betekent dit dat de lagere prijzen in grotere 

mate gecompenseerd worden door extra volume in de markt. Met uitzondering van de 

gewijzigde hoogte van het surplus treden er geen veranderingen op in de rangorde van 

de mogelijk verplichtingenscenario’s, waardoor de keuze voor kostenoriëntatie 

onveranderd blijft.  

Concurrentie 

1325. PostNL stelt dat het Frontier model de concurrentiedruk onderschat. Hiervoor voert hij 

meerdere redenen aan. Zo is er in het model beperkte mate sprake van prijsdruk op 

PostNL, met als gevolg dat lagere tarieven van concurrenten nauwelijks leiden tot 

prijsaanpassingen van PostNL. PostNL beschouwt dit als onrealistisch, uitgaande van 

weinig tot geen productdifferentiatie in de markt, en zakelijke afzenders die gemakkelijk 

overstappen als gevolg van prijsverschillen.
585

 CE is van mening dat deze tekortkoming 

van het model wordt verergerd door de aanname dat de markt zich in een steady state 

bevindt en volgt uit het feit dat het Frontier model uitgaat van de huidige situatie waarin 

de volumes van PostNL veel hoger zijn dan die van concurrenten in 24-uurs partijenpost, 

PostNL de hoogste gemiddelde prijs hanteert in de kleinzakelijke en de middenzakelijke 

markt, en PostNL de laagste marginale kosten heeft. Hieruit leidt het gedifferentieerde 

Bertrand model af dat zakelijke afzenders gezien de hoge mark-up die PostNL kan 

vragen een sterke voorkeur hebben voor PostNL en dat PostNL marktmacht heeft, 

waardoor er beperkte concurrentiedruk is op PostNL. Volgens CE staat dit in scherp 

contrast met de werkelijke marktontwikkelingen. Zo heeft PostNL slechts [vertrouwelijk: 

  ] procent van de publieke aanbestedingen gewonnen in de eerste helft van 2016.
586

 

1326. De ACM gebruikt recente gerealiseerde gegevens van postvervoerbedrijven uit 2016 in 

het model. De informatie in het model reflecteert daamee de gerealiseerde 

marktverhoudingen. Dat uit het gedifferentieerde Bertrand model en de gerealiseerde 

gegevens volgens CE volgt dat PostNL beschikt over marktmacht is dan ook in lijn met 

wat de ACM stelt in zijn dominantieanalyse. Het is daarom verrassend dat PostNL en CE 

beweren dat dit in contrast staat met de werkelijke marktontwikkelingen en dat dit tot 

onrealistische resultaten leidt. Frontier merkt op dat het gedifferentieerde Bertrand model 

weerspiegelt hoe klanten hebben gereageerd op winstmaximaliserende beslissingen van 
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postvervoerbedrijven.
587

 Frontier wijst er daarnaast op dat de model resulaten laten zien 

dat PostNL met een prijsverlaging in de kleinzakelijke markt van 7% reageert op een 

prijsverlaging van 12% door andere postvervoerbedrijven. Het model voorspelt dus een 

significante prijsreactie van PostNL.
588

 De stelling van PostNL dat lagere tarieven van 

concurrenten nauwelijks leiden tot prijsaanpassingen van PostNL is dus niet correct. 

Overigens gaat PostNL hierbij uit van het bestaan van homogene producten, terwijl dit 

volgens de ACM onjuist is en producten wel degelijk gedifferentieerd zijn (zie voor een 

toelichting, randnummers 525 en 1261 en verder). Bovendien blijkt uit het onderzoek van 

SEO, zoals ook geconstateerd bij de marktafbakening, dat er overstapdrempels zijn. 

PostNL kan hierdoor op een winstgevende manier afwijken van de prijzen van 

concurrerende postvervoerbedrijven. 

1327. In reactie op de opmerking van CE dat PostNL veel aanbestedingen heeft verloren wijst 

de ACM er op dat aanbestedingen slechts een beperkt gedeelte van de markt 

representeren. Uit de monitor cijfers van de ACM blijkt dat, ondanks dat PostNL van 2015 

op 2016 [vertrouwelijk:   ] procent aan marktaandeel is verloren op 24-uurs partijenpost, 

hij nog steeds beschikt over een aanzienlijk marktaandeel van [vertrouwelijk:     ] 

procent op basis van volume. Het verlies van aanbestedingen door PostNL is dus niet 

representatief voor de concurrentiedruk en de marktontwikkelingen voor 24-uurs 

partijenpost. Het verlies in de aanbestedingen is ook (grotendeels) het gevolg van de 

naleving door de ACM van artikel 9 van de Postwet en de verplichtingen voor PostNL die 

voortvloeien uit dit artikel. Mede vanwege het beperkende karakter van de toepassing 

van dit artikel 9 van de Postwet voor PostNL heeft de ACM is in het marktanalysebesluit 

gekozen voor een invulling van de verplichtingen die PostNL vrijheidsgraden geeft om 

een aanbod aan zakelijke afzenders te doen, en dus ook in aanbestedingen. 

1328. Ook wordt volgens PostNL
589

 en RBB
590

 concurrentie onderschat door de groepering 

van postvervoerbedrijven. Hierdoor veronderstelt het model dat er in hoge mate 

afstemming is tussen de gegroepeerde postvervoerbedrijven en dat van onderlinge 

concurrentie nauwelijks sprake is. De groepering die is toegepast in het model door 

Frontier impliceert volgens RBB dat sommige diensten die door verschillende 

ondernemingen worden aangeboden als heterogeen worden beschouwd en andere weer 

als homogeen. Deze vermenging vindt volgens RBB vaker plaats. Zo is er geen 
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afzonderlijke producent PostNL die een 48-uurs dienst aanbiedt in concurrentie met 

Sandd (die ook 48-uurs diensten aanbiedt), maar van één productcategorie van 48-uurs 

diensten, namelijk de gecombineerde aanbieder PostNL/Sandd. Deze gezamenlijke 

onderneming in het model maximaliseert dus de gezamenlijk winst en verdeelt deze winst 

volgens een bepaalde verdeelsleutel. Volgens RBB is deze modellering volstrekt in 

tegenspraak met de werkelijkheid waarin Sandd en PostNL met elkaar concurreren (door 

middel van infrastructuurconcurrentie).
591

  

1329. De ACM gaat in randnummer 1267 op de keuze voor het groeperen van 

postvervoerbedrijven in categorieën in. Hier wordt ook benadrukt dat het 24-uurs 

segment het meest precies is gemodelleerd omdat dit de focus is van de regulering. De 

precieze modellering van de ontwikkelingen in het 48- en 72+-uurs segment is daarom 

minder kritisch. Hieruit volgt logischerwijs de keuze om deze segmenten te versimpelen, 

mede door het groeperen van PostNL zwaarder Sandd in het 48-uurs segment. De 

voordelen van simplificatie op dit punt wegen dan de argumenten om beide partijen apart 

mee te nemen.  

1330. Ook ontbreekt volgens RBB de concurrentiedruk van elektronische communicatie in het 

model waardoor de concurrentiedruk onderschat wordt.
592

 

1331. De ACM acht het, zoals beoordeeld in randnummer 167 van het besluit, aannemelijk dat 

de overstap naar elektronische communicatie een autonome ontwikkeling is. In 

randnummer 1324 gaat de ACM nader in op de wijze waarop digitalisering is 

meegenomen in het model. 

1332. CE stelt dat de producten identiek worden doordat PostNL’s netwerk 70 procent van de 

volumes van alternatieve postvervoerbedrijven zal vervoeren. Kwaliteit is hierdoor geen 

unique selling point meer. Ook de kosten van alternatieve postvervoerbedrijven zullen 

grotendeels gelijk zijn doordat een groot deel van hun kosten veroorzaakt wordt door het 

toegangstarief. Concurrentie wordt, zo beargumenteert CE, door deze twee punten intens 

waardoor de prijs naar het gemiddelde kostenniveau zal worden gedrukt. 

1333. De ACM verwacht niet dat de postvervoerbedrijven het maximale percentage van 70 

procent bij PostNL zullen aanbieden voor verder vervoer, dit heeft de ACM toegelicht in 

randnummer 1380 en verder. Die 70 procent is bedoeld om te zorgen dat er geen 

business case is voor zogenaamde stapelaars. Daarmee vervalt de basis voor de stelling 
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van CE dat producten identiek worden. Daarnaast onderscheiden postvervoerbedrijven 

zich, zoals eerder gesteld in randnummer 1261, naast de kwaliteit van het vervoer op 

andere aspecten zoals service (klantgerichtheid, haalservice), flexibiliteit en imago 

(werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). [Vertrouwelijk: 

 

 

 

                 ].
593

 

Diversion ratios 

1334. De diversion ratios in het model van Frontier geven de mate van overstap naar een 

andere product-aanbieder combinatie weer als een zakelijke afzender besluit over te 

stappen van zijn huidige product bij een aanbieder naar een ander product-aanbieder. De 

ratios geven dus de voorkeuren van afzenders weer.
594

 Het is input in het model die 

bepaalt hoe de volumes worden verdeeld over de verschillende categorieën. 

1335. RBB
595

 en PostNL
596

 merken op dat de bron van de gebruikte diversion ratios onbekend 

is. Hierdoor is de juistheid en relevantie moeilijk vast te stellen. PostNL benadrukt hierbij 

het belang van de tabel, aangezien deze bepaalt waar postzendingen vandaan en 

naartoe vloeien als zakelijke klanten besluiten over te stappen. Dit bepaalt volgens 

PostNL in grote mate de effecten op het producenten- en consumentensurplus. 

1336. De diversion ratios zijn door de ACM ingeschat op basis van de gegevens over 

historische (volume)ontwikkelingen in de postmarkt en de nabijheid van producten op 

basis van hun kenmerken (het servicekader). Dit is een inschatting van de ACM. Frontier 

heeft in het model gevoeligheidsanalyses voor de diversion ratios uitgevoerd om te 

analyseren of wijzigingen hierin grote invloed hebben op de uitkomsten van het model. 

Dit blijkt niet het geval te zijn.
597

 

1337. PostNL stelt dat de diversion ratios niet goed weergeven waar postvolumes naartoe 

vloeien als tarieven wijzigen; ze geven alleen de verandering weer als een optie niet 

meer beschikbaar is. Ook houden ze geen rekening met substitutie naar digitale media. 
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Dit is bijzonder volgens PostNL, omdat producenten bij het bepalen van tarieven wel 

degelijk rekening moeten houden met concurrentie van digitale media.
598

 

1338. RBB voegt daaraan toe dat het problematisch is dat diversion ratios kennelijk zijn 

afgeleid uit een opgave van de “tweede keus” van afzenders wanneer hun huidige 

aanbieder niet beschikbaar is. RBB vraagt zich af of afzenders in dezelfde verhoudingen 

naar partijen overstappen wanneer een prijsstijging plaatsvindt bij de huidige aanbieder, 

als wanneer deze aanbieder niet beschikbaar is. Daarom vraagt RBB zich ook af of de 

diversion ratios wel goed werken in het geval van prijsdalingen.
599

 

1339. De ACM wijst er op dat de diversion ratios “closeness of competition”, ofwel de nabijheid 

van alternatieve product-aanbieders combinaties, weergeven. Zoals toegelicht in 

randnummer 526 weerspiegelen deze de voorkeuren van een zakelijke afzender 

wanneer hij besluit weg te gaan bij zijn huidige postvervoerbedrijf voor een bepaald 

product. Een zakelijke afzender kan ook stoppen met het afnemen van een bepaald 

product bij een bepaalde aanbieder als deze aanbieder nog beschikbaar blijft. De stelling 

dat dat de diversion ratios de overstap representeren indien de aanbieder niet meer 

beschikbaar is, is daarom ook niet correct. Gegeven de diversion ratios en de nieuwe 

(hogere of lagere) prijzen, komt de afzender uit bij een ander product. De voorkeuren die 

zijn weergegeven in de diversion ratios hebben dus effect op de overstappatronen van 

zakelijke afzenders en zijn daarom relevant voor de inschatting van het effect van 

regulering. Er is gekozen om te focussen op de concurrentieverhoudingen binnen de 

postmarkt omdat deze het belangrijkst zijn voor het bepalen van de prijzen.
600

 Het model 

gaat daarom uit van bestaande postvervoerbedrijven die actief zijn in het vervoer van 

partijenpost. Toe- of uittreding van een postvervoerbedrijf of een dienst buiten de markt is 

niet gemodelleerd. De invloed van digitalisering is als exogene ontwikkeling 

meegenomen via het basisscenario op basis van historische en toekomstige 

ontwikkelingen van de volumes aan post. Daarnaast wordt het marktvolume, op basis 

van de in het model gerealiseerde prijzen, achteraf gecorrigeerd voor prijsgevoeligheid 

(zie randnummer 1324).
601

 

1340. PostNL
602

 en RBB
603

 stellen dat de diversion ratios niet logisch consistent zijn. Als 

voorbeeld geeft RBB de diversion ratios die zijn gebruikt indien de Sandd/Other 72+ 
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categorie niet beschikbaar is onlogisch zijn. Dan zal 10 procent van de post van deze 

aanbieder verschuiven naar “PostNL 24”, 35 procent naar “PostNL/Sandd 48”, 5 procent 

naar “Other 1 24” en 50 procent naar “PostNL 72+”. Volgens RBB zijn dit erg 

onaannemelijke uitkomsten omdat het 72+ uur segment veel lagere tarieven kent dan het 

24-uurs segment. Verwacht zou mogen worden dat een veel groter deel dan 50 procent 

van deze categorie zou verschuiven naar PostNL 72+ en dat er veel minder volume naar 

de 24-uursdienst zou switchen. 

1341. De ACM merkt op dat de interpretatie die PostNL geeft bij de uitleg van de diversion 

ratios vanuit een categorie niet helemaal correct is. Het is in het model niet zo dat een 

categorie niet meer beschikbaar is, zoals PostNL stelt, maar dat een zakelijke afzender 

besluit om vanuit een bepaalde categorie over te stappen de diversion ratios bepalen 

waar hij naar toe gaat. 

1342. De ACM heeft een robuustheidsanalyse uitgevoerd door te werken met aangepaste 

diversion ratios. Hiervoor heeft zij de diversion ratios voor de overstap vanuit de 72+-

uursdienst van Sandd gewijzigd in een overstap van 5 procent naar PostNL 24”, 15 

procent naar “PostNL/Sandd 48”, 5 procent naar “Other 1 24” en 75 procent naar “PostNL 

72+” voor zowel de kleinzakelijke als middenzakelijke markt. De uitkomst hiervan is dat er 

het effect op PostNL licht afneemt, evenals het effect op het consumentensurplus. Dit zijn 

echter geen significante verschillen ten opzichte van de modellering zoals de ACM deze 

heeft uitgevoerd. De exacte cijfers bij deze analyse zijn opgenomen in de 

robuustheidsanalyse in Bijlage 2. 

Tariefstructuur 

1343. Het model van Frontier rekent met gemiddelde toegangstarieven voor 

postvervoerbedrijven en gemiddelde (retail) tarieven voor zakelijke afzenders. PostNL 

stelt dat door deze keuze de variatie in tarieven in de markt niet goed wordt 

gemodelleerd. Doordat de structuren van de tariefverplichtingen worden platgeslagen 

kan, volgens PostNL, de werking van de verschillende tariefverplichtingen niet goed met 

elkaar worden vergeleken. Dit leidt automatisch tot een onderschatting van de effecten.
604

 

1344. PostNL hanteert zelf een gedifferentieerd tarieven- en kortingensysteem voor 

retailtarieven en stelt dat dit volume stimulerend is waardoor het gemiddelde tarief lager 
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kan liggen dan zonder differentiatie het geval zou zijn.
605

 RBB stelt dat de 

prijsdifferentiatie van PostNL het doel heeft om op efficiënte wijze in de grootst mogelijk 

dekking van de vaste kosten te voorzien. Dit is niet mogelijk met een eenheidstarief, wat 

volgens RBB als gevolg heeft dat bepaalde groepen meer gaan betalen en daardoor 

minder volume aanbieden. Dit vermindert de dekking van de vaste kosten en vereist 

daardoor een prijsverhoging, wat weer tot meer vraaguitval leidt, enzovoorts. RBB stelt 

dat de ACM niet duidelijk maakt waarom een winstgevende totaalprijs wel mogelijk zou 

zijn.
606

 Verder stelt RBB dat de prijsdifferentiatie een reden voor PostNL is om een per 

sender model te willen hanteren om arbitrage te voorkomen. Het niet in beschouwing 

nemen van prijsdifferentiatie is volgens RBB een lacune in de analyse van de ACM.
607

 

1345. CE stelt dat de keuze voor een model zonder prijsdifferentiatie een problematische en 

verrassende is gezien de ACM aangeeft (randnummer 127 van het ontwerpbesluit) dat 

de voorgestelde regulering de negatieve effecten van prijsdifferentiatie zou moeten 

elimineren. Door deze keuze kan de ACM het effect van het weghalen van differentiatie 

niet beoordelen.
608

 

1346. CE stelt dat het CBA model van PostNL wel prijsdifferentiatie meeneemt en dit 

gebaseerd is op de daadwerkelijke prijzen die klanten van PostNL betalen.
609

 

1347. De ACM merkt op dat differentiatie van tarieven voor verschillende klantengroepen wel 

degelijk is meegenomen: in het model zijn de kleinzakelijke en de middenzakelijke 

markten apart gemodelleerd is waardoor er voor beide een aparte prijs tot stand komt. De 

bewering van RBB dat prijsdifferentiatie niet in beschouwing is genomen is daarom niet 

correct. Ten behoeve van het vermijden van onnodige complexiteit heeft de ACM er voor 

gekozen om verdere prijsdifferentiatie niet te betrekken in het model. Zie ook 

randnummer 1267 over de overwegingen van de ACM ten aanzien van 

vereenvoudigingen in het model. Dat PostNL mogelijk uitgaat van prijzen van individuele 

klanten, wat overigens door CE of PostNL niet expliciet is gemaakt, maakt het model niet 

betrouwbaarder omdat daarvoor ook reacties op individueel klantniveau bepaald moeten 

worden. Aangezien er geen betrouwbare bron voor het overstapgedrag van alle 

individuele klanten bestaat, kan de ACM geen betrouwbare analyse op dit niveau 

uitvoeren. Bovendien zijn de gemiddelde tarieven waarmee gerekend wordt in het model 
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tot stand gekomen op basis van de variatie in tarieven die klein- en middenzakelijke 

afzenders betalen. Deze vormen dus een goede afspiegeling van werkelijke 

prijsdifferentiatie in de markt. De ACM concludeert daarom dat het werken met een 

aantal gemiddelde tarieven in het model gerechtvaardigd is voor de beoordeling van de 

effecten van de op te leggen verplichtingen, en niet afdoet aan de validiteit van de 

modeluitkomsten. Frontier voegt daaraan toe dat het doel van de modellering is om het 

effect van een verandering in het wholesale tarief op de retail prijzen en op welvaart te 

meten. Het model legt deze effecten, ondanks het weglaten van verdere 

prijsdifferentiatie, op juiste wijze vast.
610

 De ACM ziet geen aanleiding om haar analyse 

op dit punt aan te passen. 

1348. In reactie op CE wijst de ACM er op dat in randnummer 395 van het marktanalysebesluit 

staat dat het opleggen van een tariefverplichting een geschikte maatregel is omdat deze 

de potentiële mededingingsproblemen van prijsdiscriminatie en marge-uitholling 

adresseert. Hier wordt dus niet gesteld dat beoogd wordt de effecten van 

prijsdifferentiatie te elimineren. 

Vaststelling tarieven 

1349. PostNL is van mening dat de ACM niet onderbouwt hoe de gemiddelde toegangstarieven 

zijn vastgesteld. PostNL merkt op dat dit opvallend is gezien het toegangstarief het enige 

onderscheidende is tussen de verschillende scenario’s. Alleen door veranderingen in 

deze input worden welvaartseffecten veroorzaakt en de verschillen in welvaart tussen 

scenario’s bepaald.
611

  

1350. De ACM wijst PostNL er op dat in Bijlage 2 per scenario beschreven staat hoe zij tot de 

toegangstarieven is gekomen. De bewering dat deze niet worden onderbouwd is dus 

onjuist. 

1351. PostNL is van mening dat door het rekenen met een gemiddeld wholesaletarief per 

scenario, dat niet verschilt per veronderstelde deelmarkt, de retail georiënteerde 

scenario’s (B, C, D, Z) niet goed worden gepresenteerd in het model.
612
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1352. De ACM had volgens PostNL voor het wholesaletarief in scenario B (gemiddelde 

retailprijs) per deelmarkt het gemiddelde moeten bepalen, in plaats van de gemiddelde 

grootzakelijke tarieven toe te passen op de klein- en middenzakelijke markt.
613

 

1353. Ook bij de bepaling van het wholesaletarief voor scenario C had de ACM volgens 

PostNL naar elke afzonderlijke deelmarkt moeten kijken. PostNL vindt het bovendien 

onduidelijk hoe de ACM tot de huidige invulling van dit scenario komt.
614

 

1354. PostNL merkt op dat het gehanteerde wholesaletarief in scenario D te hoog is. PostNL 

stelt dat het gemiddelde per sender-toegangstarief in de buurt van het gemiddelde 

retailtarief van PostNL zou moeten liggen. Het wholesaletarief dat de ACM in dit scenario 

hanteert ligt echter veel hoger. Mogelijk is dit de reden dat het scenario minder gunstige 

welvaartseffecten geeft.
615

 

1355. PostNL stelt vast dat niet wordt onderbouwd waarom het wholesaletarief in scenario Z 

hoger is dan in scenario D.
616

 

1356. De ACM licht toe dat in respectievelijk scenario B en C wordt uitgegaan van de 

[vertrouwelijk:                                                                                                          ], en 

van [vertrouwelijk:  

 

                                                                    ] (zie Bijlage 2). Het wholesaletarief dat 

postvervoerbedrijven daadwerkelijk gaan betalen wordt bepaald door het aangeleverde 

volume aan partijenpost. Aangezien postvervoerbedrijven – zeker de grotere 

postvervoerbedrijven - de drempel van een volume van 2.500.000 poststukken 

overstijgen wordt het grootzakelijke tarief bepalend voor de toegangstarieven voor 

postvervoerbedrijven. 

1357. Voor het scenario zonder regulering (scenario Z) is de ACM uit gegaan van de listprijzen 

zonder kortingen. In het scenario D (wholesaletarief gebaseerd op een per sender model) 

heeft de ACM het wholesaletarief ingeschat aan de hand van de gemiddelde 

opbrengsten van PostNL op de kleinzakelijke markt verminderd met een schatting voor 

operationele kortingen. Aangezien de klanten van postvervoerbedrijven afkomstig zijn uit 

de kleinzakelijke en middenzakelijke markt en postvervoerbedrijven een groot gedeelte 
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van de post zelf vervoeren, zullen de volumes per klant die postvervoerbedrijven bij 

PostNL aanleveren overeen komen met klantvolumes uit de kleinzakelijke markt. De 

constatering van PostNL dat zijn gemiddelde retailtarieven lager liggen klopt, dit wordt 

veroorzaakt doordat PostNL op de grootzakelijke markt lagere tarieven aan klanten 

aanbiedt. De postvervoerbedrijven maken echter in een per sender systeem geen 

aanspraak op deze lage tarieven waardoor hun gemiddelde wholesaletarieven hoger 

liggen. 

Ontwikkeling tarief 

1358. PostNL
617

, RBB
618

 en CE
619

 merken op dat de toekomstige stijging van het 

wholesaletarief niet gelijk is in de verschillende scenario’s, en dat deze het laagst is in het 

scenario kostenoriëntatie. RBB stelt dat dit niet alleen betekent dat dit scenario volgens 

de ACM kennelijk minder onderhevig is aan inflatie, maar heeft ook als gevolg dat dit 

scenario in de loop van de tijd relatief goedkoper wordt dan de andere scenario’s met een 

relatief groter welvaartsverschil als gevolg. CE
620

 stelt vast dat de ACM deze verschillen 

niet toelicht ondanks dat deze van invloed zijn op de volgorde van scenario’s op basis 

van sociale welvaart. Ook RBB merkt op dat de ontwikkeling van de wholesaletarief in het 

basisscenario nauwelijks door de ACM wordt onderbouwd. Verder stelt CE dat de ACM in 

het scenario van kostenoriëntatie als groeifactor inflatie+2 procent heeft gekozen en dat 

dit zou betekenen dat de inflatie komende jaren slechts 0,8 procent zou zijn. 

1359. De ACM bevestigt dat het wholesaletarief zich in verschillende scenario’s anders 

ontwikkelt. De retailtarieven in het 24-uurs segment stijgen jaarlijks met [vertrouwelijk:     

     ] procent. Dit heeft de ACM gebaseerd op de tariefstijging per 1 januari 2017.
621

 De 

tarieven in de scenario’s waarbij de wholesaletarieven zijn afgeleid van de retailtarieven 

(scenario B, C, D en Z) stijgen daarom jaarlijks in dezelfde mate als de retailtarieven, 

namelijk met [vertrouwelijk:      ] procent per jaar. Dit geldt ook voor het wholesale tarief 

in het basisscenario aangezien daar sprake is van retail afgeleide toegang. De stijging 

van het retailtarief is daarom ook van toepassing op de ontwikkeling van het wholesale 

tarief in het basisscenario. De ontwikkeling van het wholesaletarief in het scenario A 

(kostenoriëntatie) wordt ingeschat conform de gekozen tariefverplichting. Dit is een 

lineaire toename van het wholesaletarief voor de geprognosticeerde kostenontwikkeling 
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en een jaarlijkse indexatie met de NEA index. Gezien de geprognosticeerde 

kostenontwikkeling voornamelijk beinvloed worden door twee tegengestelde factoren, 

namelijk volumedalingen die de kostprijs per stuk hoger maken en kostenbesparingen 

door reorganisaties, schat de ACM dat dit een klein effect zal zijn. De ACM schat in dat 

dit neerkomt op een jaarlijkse stijging van het wholesaletarief met [vertrouwelijk:   ] 

procent. Dit ligt in lijn met de kostenontwikkeling van 24-uurs partijenpost over de periode 

2014 tot en met 2016.
622

 Ten overvloede merkt de ACM op dat zij een 

robuustheidsanalyse heeft uitgevoerd waarbij gevarieerd word met de verandering in de 

gemiddelde opbrengsten en de wholesale tarieven (zie Bijlage 2). De resultaten ten 

aanzien van de volgorde van de scenario’s veranderen hierdoor niet. Ook de 

welvaartseffecten zijn niet significant anders. 

1360. PostNL gaat in zijn eigen model uit van geen groei in het toegangstarief.
623

 

1361. De ACM wijst PostNL er op dat doordat PostNL het toegangstarief constant houdt, hij 

afwijkt van de tariefverplichting zoals geformuleerd door de ACM waarbij het tarief 

jaarlijks wordt geïndexeerd. Hierdoor kan PostNL geen goede inschatting maken van het 

effect dat de tariefverplichting zal hebben. Bovendien zal dit leiden tot een overschatting 

van het effect omdat PostNL op deze manier het tarief kunstmatig lager houdt dan het in 

werkelijkheid zal zijn. Het lijkt een tekortkoming van het CBA-model van PostNL dat het 

meenemen van de toekomstige ontwikkeling van het toegangstarief niet mogelijk is 

doordat dit model uit gaat van een steady state met één basisjaar. 

Elasticiteit 

1362. Een belangrijke parameter in het bepalen van de welvaartseffecten van het opleggen van 

de verplichtingen is de prijselasticiteit van de vraag van zakelijke afzenders. Deze bepaalt 

namelijk in welke mate zakelijke afzenders meer of minder post gaan versturen als 

gevolg van prijsveranderingen. De prijselasticiteit is van invloed op de hoogte van de 

effecten van de op te leggen verplichtingen. 

1363. PostNL merkt op dat het door de ACM gehanteerde model met verschillende 

vraagfuncties werkt in verschillende delen van het model. In een eerste stap worden de 

effecten op tarieven en volumes in de markt met een prijselasticiteit van nul bepaald 

terwijl het volgens PostNL zeer onwaarschijnlijk is dat de hoeveelheid post niet verandert 

als gevolg van prijsveranderingen. In een tweede stap worden de welvaartseffecten 
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bepaald met een prijselasticiteit groter dan nul. De prijzen in het model worden dus door 

een andere vraagfunctie bepaald dan de vraagfunctie die de uiteindelijke 

welvaartseffecten bepaalt. Dit is volgens PostNL incorrect is en maakt de uitkomsten van 

de analyse economisch onbruikbaar, en de uitkomsten van de welvaartsberekening 

betekenisloos.
624

 CE noemt dezelfde punten in zijn rapport en stelt dat een 

gedifferentieerd Bertrand model gewoonlijk niet wordt gebruikt om de welvaartseffecten 

te schatten. Volgens CE heeft de ACM daarom in een aparte exercitie een 

welvaartsanalyse uitgevoerd die uitsluitend gebaseerd is op de door het gedifferentieerde 

Bertrand model voorspelde prijzen.
625

 

1364. Volgens RBB kan het gebruik van een andere elasticiteit bij de berekening van het 

welvaartseffect een kunstmatige manier zijn om een positief welvaartseffect te creëren. 

Het verlies aan producentensurplus wordt immers gelijk gesteld aan een toename van 

het consumentensurplus waardoor het totale welvaartseffect per saldo nul is. Door buiten 

het gedifferentieerde Bertrand model toch om een andere elasticiteit te hanteren komt er 

extra volume bij waardoor het consumentensurplus kunstmatig toeneemt. 

1365. De ACM verwijst naar de reactie van Frontier op deze punten. Frontier licht toe dat er 

sprake is van een afruil tussen het model simpel houden en de werkelijkheid zo precies 

mogelijk nabootsen. Frontier heeft er voor gekozen om de concurrentiedruk binnen de 

postmarkt en bepalende factoren voor prijsbeslissingen zo goed mogelijk mee te nemen, 

in plaats van te proberen alle concurrentiedruk volledig mee te modelleren. Dit laatste 

zou namelijk een groot aantal extra aannames vereisen waardoor de sterkere benadering 

van de werkelijkheid vooral tot gevolg zou hebben dat de uitkomsten van het model meer 

onzeker en minder betrouwbaar zouden zijn. Frontier heeft daarom in de eerste stap van 

de berekening concurrentiedruk van buitenaf niet meegenomen als speler in het model 

waardoor er dus ook geen volume vanaf en naartoe kan vloeien op dit punt van de 

berekening.
626

 De volumes worden in deze stap dus (her)verdeeld over de aanwezige 

postvoerbedrijven. 

1366. Frontier spreekt echter niet tegen dat concurrentiedruk van buiten de postmarkt relevant 

is bij het beoordelen van het welvaartseffect. Volumes die ofwel wegstromen uit de 

postmarkt, of juist naar de postmarkt toestromen als gevolg van prijsveranderingen 

worden meegenomen in de tweede stap in de berekeningen. Dit is de beste oplossing 

gegeven de hiervoor beschreven afruil. Frontier licht toe dat deze keuze niet leidt tot 
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problemen met betrekking tot de optimalisatie van postvervoerbedrijven omdat de huidige 

prijzen tot stand zijn gekomen onder druk van concurrentie van buitenaf waardoor dit 

impliciet een uitgangspunt vormt in het model.
627

 Frontier hanteert dus een stapsgewijze 

benadering om tot de welvaartseffecten te komen om zo de betrouwbaarheid van het 

model zo veel mogelijk te waarborgen. Van een kunstmatige toename van het 

consumentensurplus is dus geen sprake, de marktelasticiteit is immers niet gelijk aan nul 

en is dus meegenomen in de berekening van de effecten van de verplichtingen. 

1367. De ACM onderschrijft de bovenstaande analyse en conclusie van Frontier. De ACM is 

van mening dat de keuze voor de stapsgewijze benadering noodzakelijk is om de 

betrouwbaarheid van het model zo veel mogelijk te waarborgen. Zo worden de 

prijsreacties van postvervoerbedrijven zo zuiver mogelijk geschat en wordt bovendien 

rekening gehouden met toe- en uitstroom van volume als gevolg van deze 

prijsveranderingen. De ACM sluit zich daarom aan bij de redenatie van Frontier.  

1368. Verder draagt PostNL aan dat de prijs-volume elasticiteit uit de economische literatuur 

die de ACM gebruikt geen betrekking heeft op Nederland, maar op andere nationale 

markten. PostNL stelt dat het onduidelijk is waarom de ACM deze literatuur 

betrouwbaarder vindt dan de onderzoeken van SEO en RBB Economics uit 2014. Deze 

onderzoeken hadden betrekking op de Nederlandse markt en hieruit komt een veel 

hogere prijs-volume elasticiteit naar voren. Het valt volgens PostNL niet in te zien 

waarom oudere onderzoeken met betrekking op andere landen wel bruikbaar zijn, als de 

Nederlandse onderzoeken van SEO en RBB Economics dat niet zijn.
628

 

1369. Het is correct dat de ACM, geadviseerd door Frontier, een prijs-volume elasticiteit heeft 

gebruikt die afkomstig is uit de economische literatuur. Deze komt bovendien overeen 

met de elasticiteit die WIK in een recent onderzoek voor de ACM heeft gepresenteerd.
629

 

Zoals de ACM in randnummer 96 heeft uiteengezet heeft SEO in zijn onderzoek de 

overstapbereidheid van klanten geanalyseerd op basis van prijzen die niet op een 

competitief niveau liggen. Daardoor leidt deze analyse volgens de ACM tot een forse 

overschatting van de overstapbereidheid en het optreden van een cellophane fallacy
630
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Het onderzoek van RBB Economics kent dezelfde bezwaren. De ACM acht de elasticiteit 

uit deze beide bronnen daarom minder betrouwbaar dan die uit de economische 

literatuur. De ACM merkt op dat PostNL in bijlage 2 van zijn zienswijze aangeeft voor de 

prijselasticiteit in zijn CBA model uit te zijn gaan van een Lerner index, die per individuele 

klant is bepaald, en uitkomt op [vertrouwelijk:       ]. Ook PostNL wijkt hier dus af van de 

onderzoeken van RBB uit 2014 en van SEO. De ACM heeft een robuustheidsanalyse 

uitgevoerd met een berekening van de welvaartseffecten met een elasticiteit van 

[vertrouwelijk:    ]. Deze elasticiteit volgt ook uit de historische gegevens van de 

volumedaling en de prijststijgingen van 24-uurs zakelijke post in de laatste vijf jaar. De 

resultaten van deze robuustheidsanalyse zijn weergegeven in Bijlage 2. 

Berekening welvaartseffecten 

1370. Volgens PostNL,
631

 CE
632

 en RBB
633

 wordt het welvaartseffect incorrect berekend door 

de ACM. Volgens hen is het onjuist dat het consumentensurplus gelijk wordt gesteld aan 

het winstverlies van postvervoerbedrijven, ofwel aan de daling van het 

producentensurplus. RBB laat in een rekenvoorbeeld zien dat een overstap naar een 

kwalitatief lager product (bijvoorbeeld van 24-uurs partijenpost naar niet-24-uurs 

partijenpost) met een lagere prijs, wordt gezien als een welvaartswinst. Dit komt doordat 

de bruto marge (verschil tussen prijs en variabele kosten) voor niet-24-uurs partijenpost 

kleiner is dan voor 24-uurs partijenpost. Door die kleinere bruto marge voor niet-24-uurs 

partijenpost heeft overstap naar niet-24-uurs partijenpost een winstverlagend effect. In 

het model van Frontier wordt dat gelijkgesteld aan een verhoging van het 

consumentensurplus. Deze berekening is alleen juist als de betalingsbereidheid van de 

overstappers voor niet-24-uurs partijenpost gelijk is aan die voor 24-uurs partijenpost. Dat 

laatste is evident niet zo omdat niet-24-uurs partijenpost een lagere kwaliteit heeft en dus 

een lagere betalingsbereidheid. 

1371. De ACM merkt op dat het voorgaande in principe juist is. De berekening in model waarbij 

consumentensurplus gelijk wordt gesteld aan de daling van producentensurplus is een 

vereenvoudiging die resulteert in dit effect. In tegenstelling tot wat PostNL, CE en RBB 

aangeven resulteert dit echter niet in een overschatting maar een onderschatting van het 

consumentensurplus. Dit komt doordat de richting van de overstap precies omgekeerd is 

van wat door PostNL, CE en RBB wordt aangegeven. Doordat regulering ziet op 24-uurs 
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partijenpost resulteert regulering in een relatief sterkere prijsverlaging voor 24-uurs 

partijenpost. Daardoor wordt overgestapt van niet-24-uurs- naar 24-uurs partijenpost. Die 

overstap resulteert dus in een vergroting van het producentensurplus en daarmee in een 

verlagend effect op het consumentensurplus. Het zo berekende consumentensurplus is 

dus een onderschatting. Daarnaast is door Frontier
634

 ook een check uitgevoerd waarin 

het producenten- en consumentensurplus is berekend indien er geen overstap is. Dit 

levert een ondergrens op voor de toename van consumentensurplus. Zakelijke afzenders 

die wel overstappen zullen namelijk alleen overstappen indien hun consumentensurplus 

meer toeneemt dan zonder overstap. Deze check levert een vergelijkbaar 

consumentensurplus op. Dit bevestigt nogmaals dat de berekende toename van 

consumentensurplus een onderschatting is van de werkelijke toename. 

1372. Een ander bezwaar dat CE aandraagt voor het feit dat de verandering in het 

consumentensurplus wordt berekend als het tegenovergestelde van het 

producentensurplus is dat dit alleen kan kloppen als er geen veranderingen van de 

variabele kosten zijn, waardoor welvaart simpelweg zou worden verplaatst via 

prijsveranderingen.
635

 

1373. De ACM beaamt deze stelling van CE. Het is echter onjuist om te stellen dat dit het geval 

is in het model van Frontier. Hier komen namelijk alleen kostenveranderingen als gevolg 

van een verandering in het wholesale tarief voor. Frontier licht toe dat, doordat het model 

zowel de retail als de wholesale winsten meeneemt, de effecten van deze veranderingen 

echter tegen elkaar worden weggestreept; voor een postvervoerbedrijf is een daling in 

wholesale tarieven een toename in winst, terwijl dit voor PostNL een verlies zou 

betekenen. Hierdoor kan de verandering in het consumentensurplus worden berekend 

als het tegenovergestelde van het producentensurplus, zoals wordt gedaan in eerste stap 

van de berekening in het model.
636

 

1374. Verder geeft PostNL aan dat er een fout zit in het door de ACM gehanteerde model bij 

de berekening van het producentensurplus doordat de waarde van de nieuwe volumes 

wordt berekend bij een oude retailprijs in plaats van de nieuwe retailprijs. Bovendien 

wordt volgens PostNL vergeten de kosten van de nieuwe hoeveelheden af te trekken van 
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het producentensurplus.
637

 Dit wordt ook door CE onderbouwd in paragraaf 4.6 van zijn 

rapport.
638

 

1375. De ACM en Frontier onderkennen dat het eerste punt waar PostNL op wijst (het gebruik 

van de oude in plaats van de nieuwe prijs) niet correct was in het model, en hebben dit 

daarom gecorrigeerd in het model. Het producentensurplus wordt daardoor nu berekend 

met behulp van de nieuwe retailprijs. De resultaten die voortkomen uit deze 

gecorrigeerde berekening liggen overigens zeer dicht bij de oude resultaten. Het tweede 

punt van PostNL, waarbij hij stelt dat vergeten is om de kosten van de nieuwe 

hoeveelheden af te trekken, klopt echter niet. Het producentensurplus wordt berekend 

met behulp van de gecorrigeerde volumes en de marges van postvervoerbedrijven zodat 

variabele kosten automatisch zijn meegenomen in de berekening. De kosten van de 

nieuwe hoeveelheden zijn dus meegenomen in de berekening van het 

producentensurplus. 

Mate van gebruik van toegang 

1376. CE verwacht dat de door de ACM voorgestelde tariefverplichting leidt tot maximaal 

gebruik van toegang. Dit volgt uit het volgende: de keuze van postvervoerbedrijven 

tussen bezorging via toegang of via het eigen netwerk is volgens CE een vergelijking 

tussen de kosten van beide mogelijkheden. Hierbij neemt CE aan dat alternatieve 

postvervoerbedrijven dezelfde kosten per stuk hebben als PostNL, namelijk 

[vertrouwelijk:     ] cent. Dit zijn de kosten voor het leveren via het eigen netwerk. Ook 

stelt CE dat alternatieve postvervoerbedrijven al hun toegangspost zullen versturen als 

gemengde post waarvoor een tarief van [vertrouwelijk:     ] cent staat. Aangenomen 

wordt dat de overige kosten van postvervoerbedrijven rond de [vertrouwelijk:   ] cent per 

stuk zijn. In combinatie met het toegangstarief van gemengd komt dat dus uit op 

[vertrouwelijk:     ] cent. CE stelt dat het erg onwaarschijnlijk is dat postvervoerbedrijven 

een kostenniveau bereiken dat lager ligt dan deze [vertrouwelijk:     ] cent per stuk. 

Toegang afnemen is daarom gerelateerd aan lagere kosten dan eigen bezorging, met als 

gevolg dat postvervoerbedrijven maximaal (voor 70 procent van hun totale volume) 

gebruik van toegang zullen maken.
639

 Ook RBB beschouwt maximaal gebruik van 

toegang als een waarschijnlijke uitkomst.
640
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1377. Dit betekent volgens CE overigens niet dat postvervoerbedrijven de overige 30 procent 

van hun volume via hun eigen netwerk hoeven te bezorgen. In plaats daarvan kunnen zij 

dit uitbesteden aan andere postvoerbedrijven, waardoor zij geen eigen netwerk meer 

nodig hebben.
641

 

1378. Daarnaast stelt CE dat zelfs al zou het toegangstarief voor gemengd hoger zijn dan 

[vertrouwelijk:     ] cent, bijvoorbeeld [vertrouwelijk:     ] cent, dan zullen 

postvervoerbedrijven nog steeds voor een aanzienlijk deel van hun bezorging gebruik 

maken van toegang. Er zijn namelijk veel bezorgingstypen (bepaalde typen post, dagen 

in de week, klanten of bezorgingsgebieden) die duurder zijn dan het gemiddelde 

kostenniveau. Voor deze typen is het daarom winstgevender om gebruik te maken van 

toegang.
642

 

1379. Tevens stelt PostNL dat postvervoerbedrijven op de lange termijn een lager totale 

kostenniveau zullen hebben wanneer zij maximaal gebruik maken van toegang. Hierdoor 

zouden deze postvervoerbedrijven het meest gunstige tarief kunnen bieden aan zakelijke 

afzenders en daarmee het markttarief gaan bepalen. Door de sterke concurrentie tussen 

toegangszoekende postvervoerbedrijven is het bovendien niet aannemelijk dat zij PostNL 

volgen in het bepalen van tarieven.
643

 

1380. De ACM acht het onwaarschijnlijk dat postvervoerbedrijven maximaal van toegang 

gebruik gaan maken. Om te beginnen hebben postvervoerbedrijven in 2016 gemiddeld 

[vertrouwelijk:                         ] procent uitbesteed aan PostNL. De ACM van 12 

postvervoerbedrijven een reactie ontvangen op de door haar uitgestuurde vragenlijst in 

februari 2017 over eigen bezorging en uitbesteding aan andere postvervoerbedrijven. 

Postvervoerbedrijven geven aan bij lagere toegangstarieven de bezorging in hun 

dekkingsgebieden zelf blijven te doen, en een aantal postvervoerbedrijven 

[vertrouwelijk:                                                                         ]. 

1381. Daarnaast wijst de ACM er op dat er een verschil is tussen de commerciële, landelijk 

opererende postvervoerbedrijven die regionaal bezorgen en relatief veel post bij PostNL 

onderbrengen (Other 1), en de regionale postvervoerbedrijven, veelal sociale 

werkbedrijven, die regionale klanten hebben, regionaal bezorgen en een beperkt deel 

van hun post bij PostNL onderbrengen (Other 2). Het toegangstarief dat 

postvervoerbedrijven gaan betalen zal voor Other 2 waarschijnlijk een daling ten opzichte 
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van het huidige toegangstarief betekenen, terwijl deze voor Other 1 naar verwachting 

hoger zal zijn dan de huidige betaalde bedragen per poststuk. Voor Other 2 zullen er, 

gebruikmakend van betere toegangstarieven en eigen bezorgkosten, daardoor meer 

mogelijkheden ontstaan om regionaal klanten te werven. Voor Other 1 zal de afweging 

tussen zelf doen en onderbrengen een make or buy beslissing zijn waarbij er door de 

stijging van het toegangstarief prikkels zijn om meer zelf te gaan bezorgen. Bovendien is 

het is het voor Other 1 van belang om hun eigen netwerk te blijven vullen met volume ten 

behoeve van het besparen van kosten op eigen vervoer en zo concurrerend te zijn. 

Hierdoor zal er geen sprake zijn van maximale uitbesteding binnen de grenzen van de 

verplichtingen. 

1382. Ook is het aannemlijk dat lopende juridische procedures tussen postvervoerbedrijven en 

PostNL een rol spelen bij de keuze van postvervoerbedrijven om al dan niet post onder te 

brengen bij PostNL, ook na inwerkingtreding van de regulering. Postvervoerbedrijven 

willen hun afhankelijkheid van PostNL verminderen om zo risico’s op afhankelijkheid te 

verkleinen. De praktijk van de afgelopen twee jaar wijst uit dat postvervoerbedrijven hun 

eigen netwerken hebben uitgebreid ondanks dat de tarieven voor toegang op basis van 

artikel 9 van de Postwet onder druk van handhaving door de ACM van een strikte 

toepassing daalden. 

1383. Bovendien constateert de ACM dat PostNL, RBB en CE fundamentele aannames doen 

over het toegangstarief en het huidige kostenniveau van postvervoerbedrijven om te 

komen tot zijn stelling over maximaal gebruik van toegang. Zoals in randnummer 1105 

aangegeven volgt de ACM de stelling van PostNL niet dat het toegangstarief 

[vertrouwelijk:      ] cent wordt in plaats van de door de ACM ingeschatte [vertrouwelijk:    

    ] cent. Het beoogde effect is dat verplichtingen leiden tot wholesale tarieven die 

gewogen gemiddeld gelijk zijn aan de wholesale kostprijs. Als PostNL dit als aanname 

had gebruikt komen ze op andere resultaten uit. De ACM heeft daarom het 

marktanalysebesluit op dit punt verduidelijkt.  

1384. Verder wordt het kostenniveau van postvervoerbedrijven als gelijk aan zijn eigen kosten 

per product verondersteld. Hieruit volgt de conclusie van PostNL dat uitbesteding voor 

postvervoerbedrijven goedkoper is dan zelf bezorgen. [Vertrouwelijk:  

 

 

 

                                       ]. De bewering van PostNL dat maximale uitbesteding voor een 

lager totale kostenniveau zorgt is daarom niet correct. Het lijkt de ACM dan ook 

onwaarschijnlijk dat postvervoerbedrijven maximaal gebruik van toegang gaan maken. 
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1385. Ten slotte stelt de ACM vast dat de stelling van PostNL over dat postvervoerbedrijven 

hem niet zullen volgen op het gebied van tarieven onjuist is. Zoals ook genoemd in 

randnummer 1278, adverteren postvervoerbedrijven namelijk met hun tarieven in 

vergelijking met de tarieven van PostNL. Dit wijst er op dat postvervoerbedrijven bij het 

stellen van hun prijs PostNL volgen en niet per definitie kiezen voor de laagst mogelijke 

prijs. [Vertrouwelijk:  

 

 

 

                                   ] 

1386. CE merkt op dat het gebruik van toegang niet afhangt van de hoogte van het 

toegangstarief in het model van Frontier. Dit terwijl het toegangstarief wel effect heeft op 

de make-or-buy beslissing van een postvervoerbedrijf.
644

 Ook PostNL
645

 en RBB
646

 

merken op dat het totale volume waarvoor andere postvervoerbedrijven van toegang 

gebruik maken niet door het model wordt bepaald en niet verschilt per scenario. RBB 

stelt dat dit onrealistisch is, onder andere omdat in het geval van een heel laag 

wholesaletarief mag verwacht mag worden dat alle volumes van concurrenten zoveel 

mogelijk via wholesale worden aangeboden. In het model is deze keuze echter 

uitgesloten. Het gevolg hiervan is dat de strategische reactie van andere 

postvervoerbedrijven om arbitrage te plegen niet wordt meegenomen, terwijl dit volgens 

RBB wel kan zorgen voor een forse verschuiving van volumes van PostNL naar andere 

postvervoerbedrijven. RBB merkt op dat een economisch onderbouwde uitleg voor deze 

modelleringskeuze ontbreekt. Ook wordt door deze keuze uitgesloten dat andere 

postvervoerbedrijven ervoor kiezen om het maximale door de ACM vastgestelde volume 

van 70 procent als wholesale volume aan PostNL aan te bieden. 

1387. De ACM reageert hierop dat je logischerwijs in theorie inderdaad zou kunnen verwachten 

dat er een relatie is tussen de hoogte van het toegangstarief en het gebruik van toegang. 

Het blijkt echter dat [vertrouwelijk:  

 

                             ] (zie randnummer 1380 en verder). Hierdoor bepaalt het 

toegangstarief slechts gedeeltelijk de make-or-buy beslissing van een postvervoerbedrijf. 

De relatie tussen de hoogte van het toegangstarief en de beslissing om uit te besteden 
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wordt beïnvloed door verschillende afwegingen, waaronder de noodzaak tot het vullen 

van hun eigen netwerk met voldoende volume en de prikkel van postvervoerbedrijven om 

afhankelijkheid van PostNL te verkleinen. De mate van uitbesteding is daarom moeilijk 

precies te stellen. De ACM roept in herinnering dat het model van Frontier bedoeld is om 

de welvaartseffecten van de verplichtingen te bepalen en niet expliciet de toe- en 

uittreding en mate van uitbesteding van spelers modelleert. 

1388. RBB merkt op dat het invoeren van een toegangstarief dat lager is dan de prijzen die 

PostNL aan individuele afnemers rekent een effect zal hebben op de prikkel die andere 

postvervoerbedrijven hebben om post van meerdere afzenders te bundelen en ter 

bezorging aan te bieden bij PostNL. Dit biedt hen namelijk de mogelijkheid om arbitrage 

te plegen. Hoe groter het verschil tussen de retail prijs die de afzender betaalt en het 

wholesale tarief dat de postvervoerbedrijf aan PostNL betaalt, hoe aantrekkelijker het is 

om, zonder investeringen in (verdere uitbreiding van) een eigen bezorgnetwerk, post bij 

PostNL aan te bieden.
647

 

1389. De ACM wijst er op dat toegang dat het netwerk van PostNL is ingeperkt met het vereiste 

dat een postvervoerbedrijf maximaal 70 procent van zijn volume via PostNL kan laten 

bezorgen. Dit heeft de ACM in randnummer 367 van het marktanalysebesluit opgenomen 

met het oog op het stimuleren van infrastructuurconcurrentie en het voorkomen dat van 

de toegang gebruik wordt gemaakt door business modellen die zich puur richten op 

arbitrage. De bewering van RBB houdt daarom geen stand. 

Dummy model simulaties 

1390. Tijdens de consultatieperiode heeft de ACM door middel van een dataroom procedure 

postvervoerbedrijven de mogelijkheid gegeven om kennis te nemen van het model dat de 

ACM heeft gebruikt voor de analyse van de effecten van de op te leggen verplichtingen. 

Dit betrof een van vertrouwelijke informatie geschoonde versie van het model, oftewel 

een dummy model. Postvervoerbedrijven konden tijdens sessies de werking van het 

model bekijken en controleren. PostNL heeft gebruik gemaakt van de ze mogelijkheid en 

in een drietal sessies van afzonderlijk een dagdeel, vergezeld door consultants van RBB 

en eenmalig een consultant van CE, gebruik van gemaakt. 

1391. In zijn rapport geeft RBB aan dat het 72+-uurs segment een onverwacht grote rol speelt 

in het dummy model. Volgens RBB is het tegen de verwachting dat het 72+-uur segment 

van de markt in het model zeer sterk gevoelig is voor veranderingen in het model omdat 
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de regulering in beginsel ziet op 24-uurs partijenpost en de prijzen voor 72+-uurs 

partijenpost lager liggen dan de wholesale tarieven. 

1392. De ACM wijst er op dat het Frontier model competitieve beperkingen bij het prijzen van 

24-uurs partijenpost modelleert. Tot de relevante markt die is afgebakend vanuit 24-uurs 

partijenpost behoren ook 48 en 72+-uurs partijenpost. Om deze reden heeft Frontier de 

48- en 72+-uurs partijenpost ook toegevoegd aan het model. Postvervoerbedrijven die 

producten in meerdere servicekaders en klantgroepen aanbieden kunnen hierdoor hun 

prijzen in alle segmenten optimaliseren. Frontier licht toe dat, als de prijzen voor een 

servicekader of klantgroep veranderen, ook de bruto marge van postvervoerbedrijven 

voor deze partijenpost dan verandert. Het belang van het behoud van klanten verandert 

hierdoor ook wat leidt tot een andere optimale prijsstelling. 72+-uurs partijenpost is over 

het algemeen goedkoper en trekt daarom waarschijnlijk meer prijsgevoelige klanten aan. 

Als concurrentie de prijs voor 24-uurs partijenpost doet dalen wordt 24-uurs partijenpost 

voor de zakelijke afzenders van 72+-uurs partijenpost relatief aantrekkelijker. Een 

overstap van zakelijke afzenders tussen de twee servicekaders is daarom een logisch 

gevolg en is van invloed op 72+-uurs partijenpost. Kortom, door overstap van zakelijke 

afzenders en de heroptimalisatie van postvervoerbedrijven als gevolg van veranderingen 

in relatieve prijzen van partijenpost is daarom te verwachten dat de regulering van 

toegang voor 24-uurs partijenpost inderdaad van invloed is op 72+-uurs partijenpost.
648

 

1393. Ook dragen PostNL
649

, RBB
650

 en CE
651

 aan dat het dummy model negatieve prijzen en 

volumes toestaat. Postvervoerbedrijven optimaliseren volgens PostNL, RBB en CE hun 

situatie soms door een negatieve prijs te zetten waardoor nietszeggende resultaten 

ontstaan zoals negatieve volumes. Hierdoor ontstaat een positief resultaat, of juist 

negatieve marktaandelen. Volgens PostNL betekent dit dat het model de markt en het 

gedrag van spelers op de markt niet correct weergeeft. 

1394. De ACM wijst er op dat het model grenzen kent in de zin dat het economisch logische 

input vereist om economisch logisch output te verkrijgen. Het invoeren van een 

toegangstarief van bij benadering nul, zoals CE heeft uitgevoerd met als resultaat 

negatieve prijzen, is een voorbeeld van een onrealistische inputwaarde. Frontier geeft 

aan dat het in principe mogelijk is een beperking op te nemen om negatieve prijzen en 

volumes te voorkomen. Dit heeft alleen gevolgen voor uitkomsten bij extreme 
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inputwaarden en zal dus geen effect hebben op de resultaten van de verschillende 

scenario’s.
652

 De stelling dat de resultaten hierdoor nietszeggend zijn en dat het model de 

markt en de gedragingen niet goed weergeeft is daardoor onjuist.  

1395. Volgens RBB is een andere fout in het model dat de situatie mogelijk is dat zakelijke 

afzenders in de kleinzakelijke markt lagere prijzen betalen dan klanten in het 

middenzakelijke segment. Dit zou in tegenspraak zijn met de feitelijke tariefstructuur en 

gemiddelde tarieven voor die segmenten. Volgens RBB kan dit mogelijk liggen aan het 

feit dat het om een dummy model gaat. Desalniettemin betwijfelt RBB dat de feitelijke 

berekeningen zoals door de ACM gebruikt indien al correct, nog wel robuust zijn.  

1396. Wat betreft de wijze van rapporteren van resultaten in het model geeft RBB aan dat de 

uitkomsten van het model moeilijk in het model te traceren zijn omdat voor cruciale 

berekeningen geen ‘tussenuitkomsten’ worden gegeven.
653

  

1397. De ACM merkt op dat RBB niet heeft beschreven welke waarden hij heeft ingevoerd in 

het model waarna het model lagere prijzen geproduceerd zou hebben voor de 

kleinzakelijke markt dan voor de middenzakelijke. De ACM kan dit daarom niet 

reproduceren en er ook niet verder op ingaan anders dan wat eerder in deze paragraaf is 

gezegd. De ACM merkt nogmaals op dat het model economisch logische input vereist om 

economische logische output te krijgen. 

1398. PostNL
654

 stelt dat het dummy model geen getrouwe afspiegeling lijkt te zijn van het 

hoofdmodel dat aan de basis ligt van het Ontwerpbesluit. Dit blijkt uit de dummy model 

simulaties die RBB
655

 heeft uitgevoerd. Het welvaartseffect voor de kleinzakelijke markt is 

namelijk in het dummy model positief in scenario A, B en C en voor de middenzakelijke 

markt negatief, terwijl de ACM over scenario A rapporteert (in randnummer 290 van 

ontwerpbesluit 2017) dat het welvaartseffect voor beide deelmarkten positief is. RBB stelt 

dat doordat het dummy model niet de richting van de effecten repliceert zoals de ACM 

die in het ontwerpbesluit heeft weergegeven, het voor RBB niet was mogelijk om de 

uitkomsten van de ACM te controleren. 

1399. De ACM merkt op dat het nooit aan RBB was om de uitkomsten van de ACM te 

controleren. Voor RBB was alleen het dummy model beschikbaar omdat zij samen met 
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PostNL deelnamen aan de dataroom sessies. Het enige verschil is dat uit het dummy 

model dat de ACM ter inzage heeft aangeboden de bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn 

vervangen voor fictieve gegevens. In het dummy model konden beide de werking van het 

model bestuderen. Zoals toegelicht in randnummer 727 had PostNL de mogelijkheid een 

gemachtigde accountant de vertrouwelijke versie van het model, inclusief de uitkomsten, 

te laten controleren. Van deze mogelijkheid heeft PostNL echter geen gebruik gemaakt.  

Punten over zaken die ontbreken in de effectentoets 

1400. Volgens PostNL blijkt uit zijn CBA dat de dynamische effecten van de voorgestelde 

tariefverplichting van kostenoriëntatie zeer hoog zullen zijn en het welvaartseffect 

negatief is. Uit zijn analyse zou blijken dat de verplichting zal leiden tot aanzienlijke 

effecten in de marktdynamiek, vertragingen in het kunnen invoeren van nieuwe diensten 

en vertraging in de realisatie of het niet kunnen doorgaan van 

kostenbesparingsprogramma’s. Dit laatste komt volgens PostNL door de toegestane 

toegang tot 21:00 uur en doordat een locatiesluiting zes maanden van te voren dient te 

worden gemeld. Ook zullen volgens PostNL aanzienlijke kosten worden gemaakt als 

gevolg van regulering zelf.
656

 Tevens stelt PostNL dat de kosten van het toegangsproduct 

en het effect op besparingen door de ACM worden genegeerd. PostNL neemt dit zelf wel 

mee.
657

 

1401. De ACM stelt vast dat de consequenties die PostNL verbindt aan de opgelegde 

verplichtingen niet correct zijn. De ACM stelt ook vast dat PostNL deze punten niet of in 

zeer beperkte mate onderbouwt. De ACM ziet niet in waarom de regulering zou leiden tot 

vertragingen bij het invoeren van nieuwe diensten en beperkingen voor PostNL voor het 

realiseren van kostenbesparingen. Wellicht dat dit veroorzaakt wordt doordat PostNL er 

vanuit gaat dat de toegangsvoorwaarden die de ACM in haar ontwerpbesluit heeft 

opgenomen limitatief zijn. Dit is echter niet het geval. De ACM heeft op dit punt een 

verduidelijking in het marktanalysebesluit opgenomen. Daarnaast bieden de aangepaste 

verplichtingen in het marktanalysebesluit PostNL mogelijkheden om voorwaarden te 

wijzigen en sluiten de huidige toegangsproducten zo veel mogelijk aan bij de bestaande 

praktijk van de voorwaarden voor toegang en aanlevering. De bewering dat als gevolg 

van de verplichtingen de winstgevendheid enorm wordt geraakt wordt weerlegd in de 

reactie van de ACM op de impactanalyse van PostNL. 
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1402. Daarnaast geeft PostNL aan dat regulering een direct effect op werknemers zal hebben 

doordat sociaal reorganiseren mogelijk niet meer binnen de daarvoor beschikbare 

budgetten past. Bovendien krijgen medewerkers, volgens PostNL, minder zekere of 

zorgvuldige arbeidsvoorwaarden indien werkgelegenheid wegvloeit naar andere 

postvervoerbedrijven, terwijl de Beleidsregel voorschrijft dat schokeffecten met oog op de 

arbeidsmarkt moeten worden voorkomen. Bovendien kan de impact van de voorgestelde 

maatregelen volgens PostNL leiden dat hij [vertrouwelijk:  

                                                                                                           ].
658

 

1403. De ACM volgt PostNL op dit punt niet. PostNL stelt dat het grote financiële effect van de 

regulering een direct effect zal hebben op de werknemers. Zoals de ACM in haar 

effectentoets heeft laten zien, is de impact van de regulering veel kleiner dan waar 

PostNL vanuit gaat. In paragraaf 6.6 heeft de ACM een analyse uitgevoerd waarin de 

gevolgen van de regulering op de financiële stabiliteit van PostNL. De Beleidsregel stelt 

verder dat de analyse niet hoeft in te gaan op pensioenverplichtingen en 

werkgelegenheidseffecten.  

1404. Volgens PostNL wordt de impact van de toegang- en transparantieverplichting niet 

meegenomen, waardoor de analyse niet voldoet aan de vereisten van de Beleidsregel. 

Zo mist volgens PostNL het effect van de verslechterde aanlevervoorwaarden welke 

volgens PostNL voor extra operationele kosten zorgen doordat postvervoerbedrijven 

mogen aanleveren tot minimaal 21.00 uur, in postzakken, postbakken en rolcontainers, 

en zonder verdere voorwaarden.
659

 Ook benoemt hij dat de ACM de 

transparantieverplichting niet heeft meegenomen.
660

 

1405. De ACM volgt PostNL op deze punten niet. Het berekende effect omvat alle voorgestelde 

verplichtingen. Zo zijn de toegangsverplichting en tariefverplichting logischerwijs aan 

elkaar verbonden omdat ze op zichzelf staand nauwelijks effect hebben. Bovendien wordt 

er reeds onder artikel 9 van de Postwet toegang door PostNL geleverd en sluiten de 

eisen van de verplichtingen zoveel mogelijk aan bij het huidige operationele proces van 

PostNL waardoor de effecten hiervan zeer klein zijn. De transparantieverplichtingen gaan 

over het kenbaar maken van zijn toegangsaanbod en het referentieaanbod. PostNL heeft 

momenteel al een afgesloten website voor postvervoerbedrijven en is voor andere 

transparantieverplichtingen (postbussen, retourenregeling en de transparantienorm uit 

artikel 9 van de Postwet) al ingericht. De ACM verwacht dat de kosten van het hieraan 
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toevoegen van een referentieaanbod van het wholesaleaanbod en de effecten van het 

transparant zijn van het aanbod richting postvervoerbedrijven beperkt zullen zijn. 

1406. Daarnaast is volgens PostNL de effectentoets onvolledig door het ontbreken van de 

volgende punten: duplicatiekosten
661

 en het effect op de grootzakelijke markt.
662

 Van dit 

laatste stelt PostNL dat de ACM geeft in het ontwerpbesluit als reden hiervoor geeft dat 

alternatieve postvervoerbedrijven in 2015 niet actief waren op deze markt maar dit 

nauwelijks een reden kan zijn om de mogelijke impact niet te analyseren. 

1407. De ACM volgt PostNL niet in zijn benadering dat de ACM naar duplicatiekosten had 

moeten kijken. PostNL licht dit verder ook niet toe. In het geval PostNL bedoelt dat de 

ACM bij de beoordeling van de effecten had moeten kijken naar de kosten als gevolg van 

de uitbreiding van alternatieve netwerken acht de ACM dit niet relevant. Er zijn 

momenteel al verschillende alternatieve netwerken waarvan de kosten worden 

goedgemaakt. De afweging om kosten voor de uitbreiding van netwerken te maken ook 

in relatie tot het uitbesteden en gebruik maken van toegang zullen postvervoerbedrijven 

doen op basis van de tarieven voor toegang, gegeven hun kostenstructuur. De kosten 

hiervoor zullen alleen gemaakt wordt als er ruimte is om deze terug te verdienen en in dat 

geval is duplicatie efficiënt. 

1408. De ACM heeft de effecten op de grootzakelijke markt in zijn analyse wel degelijk 

beschreven (zie randnummers 538 en 539). De ACM heeft de effecten op de prijzen voor 

24-uurs partijenpost op de grootzakelijke markt in kwantitatieve zin niet bepaald. 

Aangezien PostNL feitelijk het enige postvervoerbedrijf blijft dat 24-uurs partijenpost aan 

zal blijven bieden aan grootzakelijke afzenders zal het effect op de totale welvaart niet 

wijzigen: er treedt mogelijk op zijn hoogst een verschuiving op tussen het 

consumentensurplus en het producentensurplus van PostNL op. Het kwantificeren van dit 

effect zonder feitelijke basis over wat de prijzen zullen doen heeft geen toegevoegde 

waarde. 

1409. Volgens PostNL en CE negeert de ACM additionele stappen in het productieproces die 

geassocieerd zijn met toegang voor postvervoerbedrijven. Zij maken naast de 

gereguleerde toegangstarieven nog steeds eigen kosten wanneer ze toegang afnemen. 

Bij de berekening van het producentensurplus moeten deze kosten ook worden 

meegenomen. Het model van PostNL neemt volgens CE de kostenverhogende aspecten 
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voor zowel andere postvervoerbedrijven die toegang afnemen als voor PostNL zelf wel 

mee.
663

 

1410. De ACM merkt op dat in het model van Frontier de mogelijkheid bestaat om de specifieke 

kosten van wholesale toegang voor postvervoerbedrijven toe te voegen. In de 

robuustheidsanalyse heeft de ACM voor deze kosten gevarieerd met een verschillende 

hoogte voor de kosten per poststuk van toegang. De uitkomsten van deze analyses 

maken de conclusies over de effecten van de verplichtingen niet anders. 

1411. PostNL stelt dat de ACM niet kijkt naar de noodzaak van postvervoerbedrijven om hun 

vaste kosten te dekken terwijl dit wel bepalend is voor hun tariefstelling en daarmee ook 

het marktgedrag.
664

 

1412. De ACM merkt op dat bij prijsstelling de vaste kosten volgens economische theorie niet 

van belang zouden moeten zijn. [Vertrouwelijk: 

 

                                                                                                                                        ] 

Effecten op de UPD 

1413. De door de ACM opgelegde verplichtingen hebben een effect op PostNL. Omdat PostNL 

met dezelfde infrastructuur als waarmee hij 24-uurs postdiensten aan zakelijke klanten 

levert, ook de UPD uitvoert, kunnen de verplichtingen ook een financieel effect op de 

UPD hebben. De ACM heeft in het ontwerpbesluit 2017 reeds laten zien dat het effect 

van de verplichtingen op de betaalbaarheid van de UPD zeer klein is. Dit is meegewogen 

in het besluit. 

1414. PostNL draagt aan dat de stelling van de ACM niet klopt dat de betaalbaarheid en de 

uitvoering van de UPD niet in het geding komen. De stelling van de ACM dat omdat de 

toegangsdiensten die PostNL aanbiedt op een integrale kostprijs gebaseerd zijn en de 

infrastructuur van PostNL daardoor niet uitgehold kan worden, is volgens PostNL niet 

juist. 

1415. De ACM is van mening dat de bovenstaande aanname van PostNL dat zijn infrastructuur 

zwaar verlieslatend wordt niet klopt. Allereerst moet worden vastgesteld dat als dit al zo 

zou zijn, dit veroorzaakt wordt door een effect buiten de UPD. Dit heeft dan uitstraling op 
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de UPD heeft vanwege het gezamenlijke netwerk waarmee PostNL zowel UPD-diensten 

als andere diensten levert. Zoals de ACM in paragraaf 6.6 van het marktanalysebesluit 

heeft aangegeven, is de financiële impact van de verplichtingen op PostNL niet dermate 

groot dat dit het financiële stabiliteit van PostNL verstoort. Dat de uitvoering van de UPD 

door de verplichtingen op 24-uurs partijenpost in het geding komt, is daardoor niet 

aannemelijk. De Financiële rapportage van 2016 over de UPD laat zien dat de UPD 

winstgevend is terwijl PostNL claimt dat dat er in dat jaar en de jaren ervoor veel 

volumeverlies is geweest aan concurrentie onder de aanwezigheid van artikel 9 Postwet. 

De ACM acht het derhalve niet aannemelijk dat de verplichtingen als gevolg zullen 

hebben dat de stabiliteit van de UPD in het geding kan komen. 

1416. PostNL geeft aan dat de gevoeligheidsanalyse die de ACM in hoofdstuk 3 van het 

Ontwerpbesluit 2017 heeft uitgevoerd onjuist is. De ACM komt daarin tot een beperkt 

effect op de UPD omdat zij aan de hand van gegevens uit de Financiële Verantwoording 

van de UPD over 2015 laat zien dat de tariefruimte van de UPD maar met slechts 1,4 

procent zou stijgen wanneer de UPD alle gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten 

van het 24-uurs netwerk moet dekken. Deze analyse is volgens PostNL onjuist omdat 

alleen uit wordt gegaan van aanpassing van de aanvullende tariefruimte. Volgens PostNL 

zou in deze situatie de UPD zwaar verlieslatend worden en zal een nieuwe 

basistariefruimte moeten worden vastgesteld die deze ontwikkelingen reflecteren 

waardoor de tariefruimte met ruim 40 procent zou stijgen. De conclusie van de ACM dat 

de verplichtingen nauwelijks gevolgen hebben voor de UPD en de betaalbaarheid van de 

UPD is volgens PostNL dan ook onjuist. 

1417. De ACM volgt dit argument van PostNL niet. De ACM heeft de meest extreme 

gevoeligheidsanalyse heeft uitgevoerd om te laten zien dat het effect op de aanvullende 

tariefruimte dermate klein is, dat dit geen significant effect op de betaalbaarheid van de 

UPD kan hebben. Zoals eerder betoogd, zullen de effecten van de verplichtingen niet zo 

groot zijn dat alle gezamenlijke en gemeenschappelijk kosten bij de UPD terecht komen, 

dit zou immers betekenen dat PostNL geen andere dienstverlening meer buiten de UPD 

uit zou voeren. Als gekeken wordt naar een realistische impact van verplichtingen op de 

gezamenlijke kosten zoals die blijkt uit de effectentoets, dan zou dit een klein effect 

hebben op de hoogte van de kosten die toegerekend worden aan de UPD. PostNL heeft 

verschillende keren aangegeven dat de [vertrouwelijk:  

 

                                                                                                                    ] niet wijzigt.
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Voorbeelden hiervan zijn de afschaffing van de maandagbezorging en vermindering van 

de spreidingseis van brievenbussen.
666

 De ACM ziet daarom niet in waarom de 

verplichtingen zouden leiden tot het opnieuw vaststellen van de basistariefruimte. De 

ACM volgt daarom PostNL niet in haar argumentatie dat de gevoeligheidsanalyse over 

het effect van de verplichtingen op de betaalbaarheid van de UPD niet voldoet.  

1418. PostNL geeft aan dat zelfs als hij het volumeverlies probeert te beperken door zijn 

retailtarieven aan te passen aan het door de verplichtingen gecreëerde eenheidstarief de 

impact, ook op de UPD, zeer groot zal zijn. PostNL moet namelijk zijn gedifferentieerde 

product- en tariefstructuur loslaten waardoor mogelijk het volumeverlies op de niet-UPD 

24-uurs postdienstverlening kan worden ingeperkt, maar dit zal onvermijdelijk leiden tot 

een zwaar verlieslatende niet-UPD 24-uurs postdienstverlening. Een situatie waarbij een 

op zichzelf nog winstgevende UPD moet worden voortgebracht in een zwaar 

verlieslatend 24-uurs netwerk is volgens PostNL niet houdbaar en heeft daarom 

uiteindelijk ook een zeer grote impact op de UPD. Volgens PostNL illustreren de effecten 

op de UPD dat de voorgestelde maatregel onverantwoord is en een onhoudbare situatie 

creëert.
667

 De effecten op de UPD zijn echter niet gekwantificeerd door PostNL.
668

 

1419. Zoals de ACM reeds in de randnummers 1101 tot en met 1103 heeft aangegeven, volgt 

de ACM PostNL niet in de bewering dat de verplichtingen een eenheidstarief creëren. 

Hiermee volgt de ACM dus ook niet de stelling van PostNL dat het loslaten van de 

tariefstructuur tot een groot volumeverlies op niet-UPD 24-uurs diensten zal leiden. De 

ACM begrijpt dat een zwaar verlieslatende niet-UPD 24-uurs dienstverlening in een 

gezamenlijk netwerk met de UPD tot een niet duurzame situatie kan leiden, maar dit is 

volgens de ACM met de huidige verplichtingen niet aan de orde. In tegenstelling tot het 

ontbreken van een kwantitatieve analyse van de geclaimde effecten op de UPD door 

PostNL heeft de ACM, zoals ook hierboven beschreven, een kwantitatieve 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waaruit blijkt dat als er al effecten op de UPD optreden, 

deze effecten gering zullen zijn.  

Reguleringskosten 

1420. Om het welvaartseffect te bepalen, houdt de ACM ook rekening met reguleringskosten. 

De ACM heeft hier op basis van eerder onderzoeken door Oxera een inschatting van 

gemaakt. Voor de totale reguleringskosten komt de ACM uit op een ruime schatting van 
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in totaal 2,9 miljoen EUR per jaar. Voor de reguleringsperiode 2018-2020 komen deze 

kosten uit op een netto contante waarde van 8,4 miljoen EUR. 

1421.  Volgens PostNL zijn de reguleringskosten door de ACM te laag ingeschat. De kosten 

van regulering zouden ten minste op het niveau van de UPD reguleringskosten liggen. 

Ook zal PostNL eenmalige kosten moeten maken voor het realiseren van een nieuw 

kostentoerekeningsysteem en andere faciliteiten. Deze kosten zijn meegenomen in de 

CBA van PostNL. 

1422. De methode die de ACM heeft toegepast voor het schatten van de reguleringskosten is in 

het verleden al succesvol toegepast in telecomzaken: de geschatte reguleringskosten 

bleken dicht te liggen bij de gerealiseerde kosten. Bovendien is de ACM van mening dat 

reguleringskosten van de UPD niet één op één doorgetrokken kunnen worden. Het is 

waarschijnlijk dat de reguleringskosten voor AMM lager zijn dan die voor UPD. Weliswaar 

zullen er kosten gemaakt worden voor een eenmalig implementatietraject, maar deze 

zien alleen op de aan te bieden wholesalediensten en de bijbehorende tarieven. Echter, 

de ACM sluit voor de bepaling van de kostengeoriënteerde wholesaletarieven aan bij de 

kostentoerekeningssystematiek die PostNL reeds voor de tariefregulering van de UPD 

heeft ontwikkeld. Ook hoeft PostNL geen jaarlijkse financiële rapportages met een 

verklaring van een onafhankelijke accountant in te dienen. Verder zien de verplichtingen 

niet op rapportages en metingen van de overkomstduur en spreiding van 

dienstverleningspunten zoals brievenbussen en postvestigingen.  

1423. De ACM is daarom van mening dat er een realistische schatting van de 

reguleringskosten van het AMM marktanalysebesluit is gemaakt en dat de 

reguleringskosten van de UPD niet geschikt zijn als basis hiervoor. 

Effectentoets ACM en CBA model PostNL 

1424. PostNL heeft in zijn zienswijze gereageerd op diverse punten van de door de ACM 

berekende kwantitatieve effecten van de verplichtingen. Hierbij is PostNL gesteund door 

zijn adviseurs van CE en RBB. De ACM heeft hierboven de punten van PostNL 

weergegeven en hierop gereageerd. Hierbij heeft de ACM beargumenteerd waarom zij 

op deze punten, op een kleine correctie na, zoals beschreven in randnummer 1375, geen 

aanleiding ziet tot wijziging van het besluit. 

1425. Naast zijn inhoudelijke punten op de effectentoets van de ACM heeft PostNL een beroep 

gedaan op artikel 4, derde lid, van de Beleidsregel. Daarbij heeft PostNL de uitkomsten 

uit het door hem ontwikkelde CBA model gepresenteerd. PostNL stelt dat zijn methodiek 
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niet de nadelen kent die de methode van de ACM zou hebben
669

. PostNL vergelijkt de 

methodes op verschillende punten. 

1426. De ACM heeft het grootste deel hiervan in de voorgaande paragrafen reeds 

geadresseerd. Het beroep van PostNL op artikel 4, derde lid, van de Beleidsregel is 

behandeld in paragraaf 6.8 van het marktanalysebesluit. De overige punten worden 

hieronder genoemd. 

1427. PostNL gebruikt gevoeligheidsanalyses voor de bepaling van bandbreedtes van de 

impact terwijl, zo stelt PostNL, deze niet beschikbaar zijn bij de ACM.
670

 RBB is van 

mening dat de ACM kwantitatief inzicht had moeten geven in de gevoeligheidsanalyses 

die gedaan zijn om het model te testen.
671

 

1428. RBB geeft verder aan dat Frontier een aantal belangrijke voorbehouden bij het door de 

ACM gehanteerde model maakt. Deze staan in de introductiesheet van het Excel bestand 

waarin het model van Frontier is opgenomen. Frontier meldt hier dat het model is 

ontwikkeld op basis van input en aannames van de ACM. Bovendien geeft Frontier 

Economics aan dat ze geen toets (“sense testing”) op het model hebben uitgevoerd op 

basis van andere input en aannames dan die door de ACM aangeleverd zijn. Daarbij 

geeft Frontier aan dat een dergelijke toets ook niet tot haar opdracht behoorde (“beyond 

the scope of Frontier’s work”). Frontier waarschuwt bovendien dat een verandering in de 

inputgegevens, of een verandering van de aannames, potentieel tot significant andere 

uitkomsten zouden kunnen leiden.
672

 

1429. Volgens RBB betekent dit dat de input en aannames van de ACM zijn overgenomen 

zonder de validiteit hiervan te toetsen, zonder gevoeligheidsanalyse uit te voeren, en 

zonder te toetsen of (kleine) veranderingen in de door de ACM aangeleverde 

inputgegevens mogelijk tot belangrijk andere uitkomsten zou leiden. Daarbij geeft RBB 

aan dat het niet duidelijk is welke informatie precies door de ACM is aangeleverd, en op 

welke databronnen, aannames en onderbouwing daarvan de ACM zich heeft 

gebaseerd.
673

 Volgens RBB is er daarom een groot risico op “garbage in – garbage out” 

waarbij onjuiste inputgegevens en onjuiste veronderstellingen leiden tot onjuiste 

modelvoorspellingen. Daarbij merkt RBB op dat ze dit risico reëel achten zonder dat ze 
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dit hebben kunnen toetsen als gevolg van de volgens hen gebrekkige toegang tot het 

model die is verleend door de ACM.
674

 

1430. De ACM merkt op dat in het model uiterst transparant is aangegeven welke input van de 

ACM afkomstig is. De input is gegroepeerd in hiervoor speciaal toegewezen tabbladen, 

die zowel met tekst als kleur gemarkeerd zijn. Ook is uitgelegd dat een deel van de 

gegevens op die tabbladen afhankelijk is van de instellingen in het Control Panel en is 

middels celverwijzingen eenvoudig te achterhalen welke gegevens dit betreft en hoe de 

instellingen hier invloed op hebben. Dit was voor RBB inzichtelijk tijdens de inzage in het 

model in de dataroom. 

1431. De ACM heeft Frontier inderdaad niet de opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te 

doen naar de gebruikte inputs, omdat de ACM beschikt over betrouwbare marktgegevens 

uit de Marktmonitor Post die al sinds 2009 jaarlijks wordt uitgevoerd. Door middel van 

deze Monitor worden gedetailleerde gegevens verzameld over de gerealiseerde volumes 

en omzetten van postvervoerbedrijven. Verder heeft de ACM in Bijlage 2: Kwantitatieve 

effectentoets toegelicht hoe invulling is gegeven aan het model dat is ontwikkeld door 

Frontier. De ACM concludeert dat zij op basis van betrouwbare gegevens op een 

transparante manier het model heeft gevuld met de benodigde inputs en 

veronderstellingen. 

1432. De ACM heeft ook robuustheidsanalyses uitgevoerd om de robuustheid van de resultaten 

te testen. Deze analyse is in het marktanalysebesluit opgenomen in Bijlage 2. De ACM 

laat hiermee zien dat het model betrouwbare uitkomsten geeft. 

1433. PostNL gaat bij het bepalen van het effect in zijn model uit van dat deel van de klanten 

dat een tarief heeft dat momenteel hoger is dan het verwachte markttarief, en dus niet 

naar het gemiddelde tarief van PostNL. Uit deze vergelijking volgt vervolgens de impact 

op PostNL.
675

 

1434. De ACM oordeelt dat er geen reden is om alleen naar dit deel van de klanten te 

selecteren voor de effectenanalyse. De regulering heeft mogelijk effect hebben op de 

gehele klantengroep en PostNL zou daarom niet op voorhand een deel van deze groep 

buiten de analyse moeten houden. Bovendien is het opvallend dat het verwachte 

markttarief vooraf kennelijk al wordt bepaald in het model om daarna te bepalen welke 

deel van de klanten weggaan. Dit is geen correcte economische benadering en gaat niet 
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uit van winstmaximalisatie door PostNL zoals verwacht kan worden van een commercieel 

opererend bedrijf. 

1435. RBB stelt dat het niet duidelijk is of Frontier zich committeert aan het model als een 

goede weergave van de Nederlandse postmarkt en of zij van mening is dat het model 

geschikt is om de (welvaarts)effecten van door de ACM beschreven 

reguleringsalternatieven te berekenen en vergelijken.
676

 

1436. De ACM constateert dat RBB met dit punt niet ingaat op de inhoud van het model, maar 

de suggestie probeert te wekken dat Frontier mogelijk zelf niet achter de analyse staat. 

Frontier heeft de ACM echter geadviseerd in de totstandkoming van het model. Frontier 

heeft geen signalen gegeven niet achter zijn eigen model te staan. Daarbij komt dat 

Frontier in zijn reactie op de punten uit de zienswijze van PostNL, punten van RBB en het 

rapport van CE nadrukkelijk beargumenteerd waarom het gehanteerde model een goede 

beschrijving van de Nederlandse postmarkt is en een betrouwbare analyse omvat. 

1437. In het algemeen stelt PostNL dat uit zijn CBA model volgt dat de verplichtingen in het 

Ontwerpbesluit 2017 een negatief welvaartseffect en een zeer grote financiële impact op 

PostNL zullen hebben. Hierdoor komt de financiële stabiliteit van PostNL in gevaar. De 

ACM zou daarom volgens PostNL haar marktanalysebesluit moeten aanpassen. 

1438. Zoals in het voorgaande beschreven volgt de ACM PostNL niet in zijn kritiek op de 

analyse van de ACM. Voor de inschatting van de gevolgen van de verplichtingen voor de 

welvaart en de impact op PostNL gaat de ACM daarom uit van haar eigen analyse. De 

ACM volgt PostNL derhalve niet op het punt dat de verplichtingen leiden tot een negatief 

welvaartseffect en dat de financiële stabiliteit van PostNL in gevaar komt. Voor zover de 

verplichtingen tot grote financiële effecten op PostNL zouden kunnen leiden, heeft de 

ACM verduidelijkingen aangebracht in het marktanalysebesluit om aan te geven waarom 

door PostNL gestelde effecten zich niet zullen voordoen en zijn er aanpassingen 

gemaakt in de verplichtingen. Conform artikel 4, derde lid, van de Beleidsregel heeft de 

ACM hiermee onderbouwd dat van de door PostNL geschetste effecten geen sprake is 

en ziet zij daarom geen aanleiding het marktanalysebesluit naast de gemaakte 

verduidelijkingen en wijzigingen hierop aan te passen. 
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