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postvervoer

Geachte heer De Ru,

1. INLEIDING

Hierbij ontvangt u als gemachtigde van TPG Post Groep N.V. (hierna: TPG), een hernieuwde beslissing op

het bezwaar, dat u namens TPG bij het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie

Autoriteit (hierna: het college) heeft ingediend op 31 januari 2001 (zoals aangevuld op 9 maart 2001).

Dit bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van het college van 21 december 2000 (kenmerk

OPTA/EGM/2000/203498), dat is gewijzigd bij brief van 7 februari 2001 (kenmerk

OPTA/EGM/2001/200249), en waarin het college het door TPG vastgestelde toerekeningssysteem voor

kosten en opbrengsten van het postvervoer heeft goedgekeurd en aan deze goedkeuring voorschriften

heeft verbonden.

Tegen de aanvankelijke beslissing op dit bezwaarschrift (d.d. 10 oktober 2001 met kenmerk

OPTA/JUZ/2001/202795) heeft u namens TPG op 16 november 2001 (aangevuld op 20 december 2001)

beroep ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van rechtbank Rotterdam. Bij uitspraak van 20 maart 2002

(met kenmerk: POST 01/2525-SIMO) heeft de rechtbank Rotterdam deze beslissing op bezwaar

vernietigd en bepaald dat het college met in achtneming van die uitspraak een nieuwe beslissing op

bezwaar dient te nemen. Het college heeft tegen voormelde uitspraak van de rechtbank Rotterdam

hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
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2. OVERWEGINGEN

In het licht van de overwegingen van de rechtbank Rotterdam in de hierboven genoemde uitspraak van

20 maart 2001 herroept het college de aan het primaire besluit – d.w.z. het besluit van het college van

21 december 2000 (kenmerk OPTA/EGM/2000/203498), zoals dat gewijzigd is bij brief van 7 februari

2001 (kenmerk OPTA/EGM/2001/200249) - verbonden voorschriften 1, 3, 4a, 4b en 5, en handhaaft de

aan voormeld besluit verbonden voorschriften 4c en 4d, zulks onder verwijzing naar de motivering in

het besluit van 10 oktober 2001, alsmede onder verwijzing naar hetgeen hierover in de uitspraak van de

rechtbank Rotterdam is overwogen. Voorts wijzigt het college de formulering van het aan het primaire

besluit verbonden voorschrift 4e op enkele punten, met als doel dat voorschrift beter uitvoerbaar te

maken voor TPG. Verder voegt het college overeenkomstig het vernietigde besluit op bezwaar van 10

oktober 2001 een voorschrift 4f toe. Dit nieuwe voorschrift 4f bevat op enkele punten een wijziging van

het voorschrift 4f van het besluit van 10 oktober 2001 met als doel dat voorschrift beter uitvoerbaar te

maken voor TPG. Het college herroept tenslotte, in de geest van de uitspraak van de rechtbank,

voorschrift 2 omdat dit voorschrift niet ziet op de wijze van toerekening van kosten.

3. BESLUIT

Onder verwijzing naar de overwegingen bij het besluit van het college van 10 oktober 2001 (met

kenmerk: OPTA/JUZ/2001/202795) en onder verwijzing naar de overwegingen van de Sector

Bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 20 maart 2002 (met kenmerk: POST

01/2525-SIMO) verklaart het college de bezwaren van TPG:

a. gegrond ten aanzien van de voorschriften 1, 3, 4a en 4b; alsmede gegrond wat betreft de passage

aangaande aan de accountant te stellen eisen;

b. ongegrond voor zover gericht tegen de overige voorschriften, met dien verstande dat het college

naar aanleiding van de bezwaren van TPG voorschrift 4e en 5 zal aanpassen en een nieuw voorschrift

4f zal toevoegen.

In het licht van het voorgaande handhaaft het college zijn besluit tot goedkeuring van het door TPG

vastgestelde toerekeningssysteem voor kosten en opbrengsten van het postvervoer en verbindt daaraan

– na heroverweging op grondslag van de door TPG aangevoerde bezwaren en met in achtneming van

meer genoemde uitspraak van de rechtbank Rotterdam – de navolgende voorschriften:

1. [Herroepen]

2. [Herroepen]

3. [Herroepen]

4. TPG moet de onderstaande wijzigingen doorvoeren in het toerekeningssysteem:



a. [Herroepen]

b. [Herroepen]

c. TPG moet bij de invulling van het principe van de ABC-methode aangeven welke

kostendrijvers worden gebruikt en hoe de kostenverdeelsleutels, die voor de toerekening

aan de voorbehouden, overige opgedragen diensten en vrije diensten van belang zijn,

worden bepaald.

d. TPG moet een systeem ontwikkelen voor de statistische meting van de poststromen ter

onderscheiding van voorbehouden, overige opgedragen en vrije diensten.

e. Indien er sprake is van een sfeerovergang geldt, indien de activiteit binnen 60 maanden

na de overgang wordt vervreemd, dat de resterende boekwaarde van de bij overgang

bepaalde goodwill ten gunste van de opgedragen activiteiten moet worden gebracht. TPG

mag in plaats van de bovenstaande wijze van verwerking er ook voor kiezen om pas op het

moment van daadwerkelijke vervreemding (buiten de TPG-groep), het gedeelte van de

verkoopprijs dat betrekking heeft op de nog niet verstreken periode na de sfeerovergang

ten gunste van de opgedragen activiteiten te brengen.

Toelichting

Van sfeerovergang is sprake als delen van de voorbehouden activiteiten overgaan naar de

vrije dienstverlening van TPG als gevolg van wijzigingen in de postale regelgeving. Deze

activiteiten hebben een bepaalde economische waarde die is gecreëerd in de periode dat

de activiteiten deel uitmaakten van de voorbehouden activiteiten. De waarde op het

moment van sfeerovergang wordt natuurlijk ook beïnvloed door de toekomstige

mogelijkheden.  Indien de activiteiten binnen 60 maanden na de sfeerovergang worden

vervreemd, moet er verrekend worden tussen de vrije dienstverlening en de opgedragen

activiteiten. De verplichting tot verrekening wordt gedurende deze periode lineair

afgebouwd.

Bij de sfeerovergang heeft TPG de keuze om de waarde van die activiteiten op dat moment

te bepalen. Indien TPG binnen 60 maanden na de sfeerovergang besluit om de activiteiten

aan een derde, anders dan om niet, over te dragen of te plaatsen buiten de TPG-groep

moet het nog niet afgeschreven deel van de bij sfeerovergang bepaalde waarde als

bijzondere bate ten gunste van de opgedragen activiteiten worden geboekt.

TPG kan er echter ook voor kiezen om de waarde niet op het moment van sfeerovergang,

maar pas op het moment van daadwerkelijke vervreemding van de activiteiten vast te

stellen. TPG is dan verplicht om van de verkooprijs het gedeelte te bepalen dat als

eenmalige bate ten gunste van de opgedragen activiteiten moet worden geboekt. Dit

gedeelte wordt naar rato van de resterende looptijd van 60 maanden bepaald. Het



moment en de activiteit van elke sfeerovergang moet door TPG worden vastgelegd ten

behoeve van een beoordeling op het moment van vervreemding.

De toekomstige kosten en opbrengsten van de activiteiten die zijn overgegaan naar de

vrije dienstverlening worden met ingang van het moment van overgang, in

overeenstemming met het door het college goedgekeurde toerekeningssysteem voor

kosten en opbrengsten, toegerekend aan de vrije dienstverlening.

f. TPG dient vermogenskosten (zoals bedoeld in paragraaf 4.5.1. van het

toerekeningssysteem, voor zowel vreemd als eigen vermogen) toe te rekenen

overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, lid 3, aanhef en onder b van de Postrichtlijn.

Toelichting

Artikel 14, lid 3, aanhef en onder b van de Postrichtlijn schrijft voor dat

gemeenschappelijke kosten, d.w.z. kosten die niet rechtstreeks kunnen worden

toegerekend aan een bepaalde dienst, worden toegerekend:

i. op basis van een rechtstreekse analyse van de herkomst van de kosten;

ii. indien een rechtstreekse analyse niet mogelijk is, op basis van een onrechtstreekse

binding met een andere kostencategorie of groep van kostencategorieën waarvoor

een rechtstreekse binding mogelijk is;

iii. indien een rechtstreekse noch onrechtstreekse kostentoerekening mogelijk is, op

basis van de reeds verdeelde kosten.

TPG past activity based costing (ABC) toe als basis voor de toerekening van kosten. Door

de toepassing van het ABC-beginsel moet worden bereikt dat de drie categorieën van

activiteiten (voorbehouden, overige opgedragen en vrije) ook worden belast met de

relevante kosten van eigen en vreemd vermogen op basis van de tarieven van de gebruikte

prestatie-eenheden van productiemiddelen. Bij de vaststelling van de tarieven voor

prestatie-eenheden moet ook rekening worden gehouden met de kosten die samenhangen

met de financiering van deze productiemiddelen (de vermogenskosten).

Het door TPG te hanteren percentage voor de bepaling van de hoogte van vermogens-

kosten moet voldoen aan het marktconformiteitsbeginsel genoemd in onderdeel 6.3 onder

a van het Barp. Een uitvloeisel van dit beginsel is dat bij de vaststelling van de kosten van

eigen vermogen rekening moet worden gehouden met het verschil in risicoprofiel tussen

financiering door middel van eigen en vreemd vermogen. Bij het gebruik van een

calculatorische rente moet zeker worden gesteld dat wordt voldaan aan het

marktconformiteitsbeginsel. Dit kan bijvoorbeeld door de toepassing van de wacc-formule

(weighted average cost of capital).

Het college zal op basis van de door TPG aangepaste beschrijving van het toerekenings-

systeem beoordelen of de door TPG gevolgde systematiek voor de toerekening van de



vermogenskosten in overeenstemming is met artikel 14, lid3, aanhef en b van de

Postrichtlijn. Een systeem waarbij vermogenskosten worden bepaald op basis van een

marktconforme calculatorische rente, als onderdeel van de tarieven die door TPG zijn

vastgesteld voor het gebruik van prestatie-eenheden van productiemiddelen, voldoet aan

het voorschrift van toerekening overeenkomstig artikel 14, lid 3, aanhef en onder b sub i

van de Postrichtlijn.

5. Binnen zes weken na de datum van de beslissing op het bezwaar dient TPG een vertrouwelijke

en een openbare versie van de beschrijving van het toerekeningssysteem aan te leveren, met

inachtneming van de onder voorschrift 4 door te voeren aanpassingen.

Zoals hiervoor in de Inleiding is vermeld, heeft het college tegen de uitspraak van de rechtbank

Rotterdam hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Indien het college

dit beroep doorzet en op onderdelen alsnog in het gelijk wordt gesteld door het College van Beroep voor

het bedrijfsleven, zal het college dit besluit zo nodig aanpassen.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

prof.dr. J.C. Arnbak, voorzitter

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden, die zich met de bijgaande beslissing niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes

weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop de beslissing is bekendgemaakt, daartegen

een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, te Rotterdam. Het postadres is:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van de indiener,

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden

van het beroep te bevatten. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift tevens een afschrift van het besluit,

waarop het beroepschrift betrekking heeft, te worden meegezonden.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie kan worden ingewonnen bij de

griffie van de rechtbank.


