
 
 
 
 
 
 
 
 

OORDEEL VAN HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT INZAKE 

DE UITVOERING DOOR TPG IN HET JAAR 2003 VAN HET POSTVESTIGINGENBELEID 2001-2005  

 

Den Haag, 9 september 2004 

 

 

Paragraaf 1: Inleiding 

1. TPG N.V. (hierna: TPG) heeft voor de periode 2001 tot en met 2005 een vestigingenplan opgesteld.1 

Hierin is TPG’s beleid inzake het vestigingennetwerk en bijbehorende assortimenten voor de periode 

2001-2005 opgenomen. De toenmalige Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat (hierna: 

Staatssecretaris) heeft hieromtrent met TPG aanvullende afspraken gemaakt. TPG moet zich hieraan 

houden bij de uitvoering van haar vestigingenplan. Deze afspraken zijn goedgekeurd door de Tweede 

Kamer. Daarnaast dient TPG te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit het Besluit 

algemene richtlijnen post (hierna: Barp). 

2. Op grond van de bevoegdheid van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: college) om toezicht te houden op de naleving van de bepalingen in het Barp, en 

op grond van de door de Staatssecretaris aan het college toebedeelde toezichthoudende rol ten 

aanzien van de door de Tweede Kamer goedgekeurde aanvullende afspraken tussen de 

Staatssecretaris en TPG (Kamerstukken II, 2000-2001, 21693, nr. 54), spreekt het college hierbij zijn 

oordeel uit over de uitvoering door TPG in het jaar 2003 van het postvestigingenbeleid 2001-2005. 

3. Het oordeel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 zijn het wettelijk kader en de aanvullende 

afspraken tussen de Staatssecretaris en TPG vermeld. In paragraaf 3 zijn de door het college in de 

tweede helft van 2001 gestelde rapportage-eisen opgenomen. Paragraaf 4 bevat de bevindingen van 

het college inzake TPG’s uitvoeringsrapportage 2003. Deze bevindingen vormen de basis van 

paragraaf 5, waarin de conclusies van het college zijn opgenomen. 

 

Paragraaf 2: Wettelijk kader en aanvullende afspraken 

4. Voor een opsomming van relevante wettelijke bepalingen en de afspraken met de Staatssecretaris 

verwijst het college naar paragraaf 2 van de bijlage van zijn oordeel van 11 april 2002 over TPG’s 

uitvoering van het postvestigingenbeleid 2001-2005 in het jaar 2001.2 

 

Paragraaf 3: Rapportage-eisen 

5. Het college verwijst voor een overzicht van zijn rapportage-eisen volledigheidshalve naar paragraaf 3 

van de bijlage van zijn oordeel van 11 april 2002 over TPG’s uitvoering van het postvestigingenbeleid 

2001-2005 in het jaar 2001. 

 

                                                      
1 Brief van TPG van 29 mei 2000 met kenmerk PA/00/U/38. 
2 Brief van het college met kenmerk OPTA/EGM/2002/200937. 
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Paragraaf 4: Bevindingen 

 

Paragraaf 4.1: Inleiding 

6. Bij brief van 27 februari 2004 heeft TPG aan het college gerapporteerd over de uitvoering van het 

postvestigingenbeleid 2001-2005 in het jaar 2003.3 Deze uitvoeringsrapportage bevat een tweetal 

onderdelen. In haar ‘Vestigingenplan 2001-2005 Overzicht van de uitvoering in 2003’ (het eerste 

onderdeel) vat TPG samen op welke wijze en in welke mate uitvoering is gegeven aan de 

verplichtingen voortvloeiend uit het Barp en de afspraken met de Staatssecretaris. De appendix met 

bijlagen (het tweede onderdeel) bevat met name NAW-, assortiments- en kwantitatieve gegevens 

omtrent de postvestigingen en op welke wijze aan de Barp-eisen en afspraken met de Staatssecretaris 

is voldaan. Tevens bevat de appendix een accountantsverklaring van PriceWaterhouseCoopers 

(hierna: PWC). Volgens TPG is de appendix bedrijfsvertrouwelijk en alleen bestemd voor het college, 

TPG en PWC. 

7. Het college heeft de uitvoeringsrapportage getoetst aan het wettelijk kader en de afspraken met de 

Staatssecretaris. Bij de beoordeling van de uitvoeringsrapportage neemt het college ook de inhoud 

van de navolgende correspondentie in beschouwing. 

8. Bij brief van 18 december 2003 heeft de Minister van Economische Zaken zijn reactie4 gegeven op het 

oordeel van het college inzake de uitvoeringsrapportage over het jaar 2002. De minister heeft 

aangegeven dat het minimumaantal van 2000 postvestigingen eerst per 1 januari 2006 uit het 

voorgeschreven aantal vestigingen met volledig postconcessie-assortiment (hierna: VPCA) en 

nagenoeg volledig postconcessie-assortiment (hierna: NVPCA) behoeft te bestaan. Ook heeft de 

minister in deze brief aangegeven dat in woonkernen met minder dan 5.000 inwoners eerst per 1 

januari 2006 behoeft te zijn voldaan aan het uitgangspunt dat in vrijwel alle gevallen binnen een 

straal van 5 kilometer een NVPCA aanwezig is. 

9. Naar aanleiding van een overleg tussen medewerkers van het college, TPG en PWC op 16 september 

2003 zijn gezamenlijke werkafspraken gemaakt over de uitvoeringsrapportage. Bij brief van 3 

november 20035 heeft het college deze werkafspraken bekrachtigd. De werkafspraken betreffen onder 

meer de hoofdstukindeling van de uitvoeringsrapportage, een transponeringstabel inzake het door 

TPG gevoerde assortiment en het volgens de kamerstukken vereiste assortiment alsmede de 

informatievoorziening over vervangende uitreiklocaties.6 Bij brief van 6 januari 2004 heeft het 

college een eerste reactie gegeven op de door TPG gedane voorstellen inzake de hoofdstukindeling 

en de informatievoorziening over vervangende uitreiklocaties.7 Op 27 januari 2004 heeft TPG per e-

mail aan het college een aangepaste transponeringstabel verstrekt bij het overzicht van de 

assortimentsindeling en per brief laten weten de rapportage-eisen van het college8 te zullen 

honoreren. Bij brief van 14 april 2004 heeft TPG het college geïnformeerd over het aanbod van 

                                                      
3 Brief van TPG met kenmerk PA/04/U/018. 
4 Brief van het Ministerie van Economische Zaken met kenmerk DGTP/MM/3071742. 
5 Brief van het college met kenmerk OPTA/EGM/2003/203471. 
6 Zie ook de voorstellen van TPG bij brieven van 11 september 2003 (kenmerk: 03/PA/U/119), 25 september 2003 
(kenmerk: 03/PA/U/124), 25 november 2003 (kenmerk: 03/PA/U/149), 16 december 2003 (kenmerk: 
03/PA/U/156) en 27 januari 2004 (04/PA/U/005). 
7 Brief van het college met kenmerk OPTA/EGM/2004/204883. 
8 De rapportage-eisen van het college zoals geformuleerd bij brief van 5 oktober (kenmerk: OPTA/EGM/2001201874) 
en 18 december 2001 (kenmerk: OPTA/EGM/2001/203305). 
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postzegels in het Canisius-Wilhelminaziekenhuis.9 Op 19 augustus 2004 heeft TPG per e-mail aan het 

college bevestigd dat zij voor alle berekeningen wat betreft de straalvereisten op kaartbeeld een 

straal heeft getrokken van 5 kilometer, gemeten vanuit het dienstverleningspunt. 

10. Het college bericht hierna over zijn beoordeling van de uitvoeringsrapportage. Het college gaat 

daarbij eerst in op de meetsystematiek (paragraaf 4.2). Vervolgens toetst hij de 

uitvoeringsrapportage aan de eisen uit het Barp (paragraaf 4.3) en aan de afspraken met de 

Staatssecretaris (paragraaf 4.4). 

 

Paragraaf 4.2: Toetsing van TPG’s uitvoeringsrapportage aan de eisen inzake de meetsystematiek 

11. Het college heeft de uitvoeringsrapportage getoetst aan de vereisten inzake de meetsystematiek. Hij 

gebruikt daarvoor zijn rapportage-eisen, zoals vermeld in paragraaf 3.2 van de bijlage van zijn 

oordeel van 11 april 2002. Hieronder gaat hij in op zijn beoordeling van de uitvoeringsrapportage 

volgens deze eisen, voor zover deze nog relevant zijn. 

 

12. De rapportage-eis is: 

 

Het college wil weten volgens welke methodiek TPG de in het artikel 2.11 van het Barp 

gestelde straal van vijf kilometer bepaalt en hoe die in praktische zin wordt toegepast. 

 

13. Rapportage TPG. In onderdeel 3.4.1 en 3.4.2 van de appendix is aangegeven dat TPG rondom de 

VPCA’s een straal van vijf kilometer heeft getrokken. Verder heeft TPG per e-mail van 19 augustus 

2004 aan het college bevestigd dat dezelfde methodiek ook is toegepast bij andere type 

dienstverleningspunten. Er heeft een straalberekening door TPG plaatsgevonden, gemeten vanuit het 

dienstverleningspunt. 

14. Oordeel college. Het college is van oordeel dat de in het Barp gestelde straal van 5 kilometer 

betekent dat er in woonkernen met meer dan 5.000 inwoners, bezien vanuit iedere willekeurige 

locatie, binnen een straal van 5 kilometer een dienstverleningspunt aanwezig dient te zijn. Blijkens 

de uitvoeringsrapportage van TPG en haar e-mail van 19 augustus 2004 heeft er een visuele toetsing 

op kaartbeeld plaatsgevonden of de dichtstbijzijnde vestiging binnen een straal van 5 kilometer 

aanwezig is, gemeten vanuit de postvestiging. Naar het oordeel van het college voldoet TPG hiermee 

aan de rapportage-eis. 

 

15. De rapportage-eis is: 

 

Bij hantering van het begrip woonplaatsen in plaats van woonkernen moet TPG duidelijk 

maken dat het gebruik van woonplaatsen recht doet aan de in het Barp gebruikte term 

woonkernen. 

 

                                                      
9 Brief van TPG met kenmerk 04/PA/U/049. 
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16. Rapportage TPG. In onderdeel 6 van de appendix staat omschreven dat woonplaatsen een door TPG in 

overleg met de gemeenten vastgestelde verzameling van postcodegebieden zijn, waar een bepaalde, 

eveneens door de gemeente vastgestelde plaatsnaam in de adressering wordt gebruikt. Een 

woonplaats kan uit meerdere woonkernen bestaan. Iedere woonkern is aaneengesloten bebouwing 

binnen één gemeente. TPG ziet een woonkern als de bebouwde kom van een woonplaats, zoals 

aangegeven door plaatsnaamborden. 

17. Oordeel college. In het Barp is vermeld dat in woonkernen met een inwoneraantal van meer of 

minder dan 5.000 inwoners binnen een straal van 5 kilometer een dienstverleningspunt aanwezig 

dient te zijn. Bepalend voor het voldoen aan de rapportage-eis is of binnen een straal van 5 

kilometer een dienstverleningspunt aanwezig is. Het maakt niet uit of dat per woonkern of per 

woonplaats het geval is. Naar het oordeel van het college is aan de rapportage-eis voldaan. 

 

18. De rapportage-eisen zijn: 

 

TPG moet aangeven op basis waarvan het inwoneraantal van een woonkern (of eventueel 

woonplaats) bepaald wordt. 

De gehanteerde bronnen dienen up to date te zijn, reden waarom de bronnen voorzien 

dienen te zijn van een datum. 

 

19. Rapportage TPG. In onderdeel 6 van de appendix geeft TPG de gehanteerde bronnen weer, gebruikt 

voor het bepalen van de inwonertallen per woonplaats. Deze bronnen zijn voorzien van een datum. 

De bronnen zijn: CBS (bevolkingsaantallen, editie september 2003), Cendris (inwoners per 

postcodegebied, editie december 2003) en Geodan (toetsing op kaartbeeld, editie mei/juni 2003). 

20. Oordeel college. Het college gaat akkoord met het gebruik van deze bronnen. Naar het oordeel van 

het college zijn de gehanteerde bronnen voldoende actueel. Hiermee voldoet TPG aan de rapportage-

eis. 

 

Paragraaf 4.3: Toetsing van TPG’s uitvoeringsrapportage aan de eisen in het Barp 

21. Het college heeft de uitvoeringsrapportage getoetst aan de wettelijke bepalingen in het Barp. 

Hieronder is het college per punt ingegaan op de Barp-bepalingen en de hierbij door hem gestelde 

rapportage-eisen. 

 

22. De verplichting uit het Barp stelt: 

 

Artikel 2.11: Bij de in 2.10 genoemde aanpassing draagt de houder van de concessie er in 

ieder geval zorg voor dat in woonkernen met meer dan 5.000 inwoners binnen een straal van 

5 km een dienstverleningspunt zal zijn als bedoeld in 2.2 onder b. Daarenboven zal, indien 

het inwonertal 50.000 overschrijdt, per elke 50.000 inwonertal een (extra) 

dienstverleningspunt aanwezig moeten zijn. Onder woonkernen dient te worden verstaan een 

aaneengesloten bebouwing binnen één gemeente. 
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23. De rapportage-eis is: 

 

TPG moet in haar rapportage het adres en de plaats van de dienstverleningspunten in 

Nederland opnemen, waarbij zij moet aantonen dat in woonkernen met meer dan 5.000 

inwoners een dienstverleningspunt binnen een straal van 5 km aanwezig is, en dat in 

woonkernen met méér dan 50.000 inwoners per elk 50.000 inwonertal een (extra) 

dienstverleningspunt aanwezig is. 

 

24. Rapportage TPG. In onderdeel 3.1 van de appendix staan de adressen en vestigingsplaatsen van de 

dienstverleningspunten vermeld. In onderdeel 3.4.1 van de appendix is beschreven welke 

woonplaatsen weliswaar meer dan 5.000 inwoners hebben, maar waar niet voor alle inwoners een 

VPCA aanwezig is binnen een straal van 5 kilometer. Dit aantal bedraagt 15 woonplaatsen. In 

onderdeel 3.4.2 van de appendix staat via grafische controle op kaartbeeld aangegeven dat de 

inwoners van deze 15 woonplaatsen, voorzover zij woonachtig zijn buiten de straal van 5 kilometer, 

wonen in niet-aaneengesloten bebouwing en niet in de woonkern als zodanig. In onderdeel 3.5 van 

de appendix is vermeld welke woonplaatsen er zijn met meer dan 50.000 inwoners, wat de 

minimumnorm uit het Barp is voor het aantal VPCA’s in deze woonplaatsen en hoeveel vestigingen er 

in de genoemde woonplaatsen zijn. 

25. Oordeel college. TPG toont via grafische controle op kaartbeeld aan dat alle woonkernen met meer 

dan 5.000 inwoners binnen de 5 kilometer-norm zijn afgedekt door dienstverleningspunten en, 

voorzover zij dat niet zijn, dat het geen aaneengesloten bebouwing betreft in de zin van het Barp. 

TPG toont cijfermatig aan dat in woonplaatsen met meer dan 50.000 inwoners per elke 50.000 

inwoners een extra vestiging met VPCA aanwezig is. Naar het oordeel van het college voldoet TPG 

daarmee aan de vereisten uit het Barp. 

 

26. De verplichting uit het Barp stelt: 

 

Artikel 2.12: Buiten bovenvermelde woonkernen draagt de houder van de concessie bij de in 

2.10 genoemde aanpassing zorg voor een zoveel mogelijk vergelijkbaar niveau van 

aanwezigheid van dienstverleningspunten. Indien een dergelijk niveau niet haalbaar is dient 

de houder van de concessie zorg te dragen voor een vervangende vorm van dienstverlening. 

 

27. De rapportage-eis is: 

 

TPG moet in haar rapportage een nauwkeurige beschrijving opnemen van hoe buiten deze 

woonkernen een vergelijkbaar niveau van aanwezigheid van dienstverleningspunten is 

gerealiseerd en, indien dit redelijkerwijs niet haalbaar is, op welke wijze voor een 

vervangende vorm van dienstverlening is gezorgd, alsmede wat het adres en de plaats van de 

vervangende vorm van dienstverlening is. Ook dient aangegeven te worden waarom een 

vergelijkbaar niveau van aanwezigheid van dienstverleningspunten redelijkerwijs niet 

haalbaar is. 
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28. Rapportage TPG. In onderdeel 4.1 van de appendix zijn de namen en het inwonertal van de 

woonplaatsen met minder dan 5.000 inwoners opgenomen. Ook bevat onderdeel 4.1 het percentage 

van de bevolking dat zich binnen een straal van vijf kilometer bevindt, gemeten vanaf het 

dienstverleningspunt (VPCA, NVPCA of BPCA10). Uit onderdeel 4.1 van de appendix is af te leiden dat 

er in 31 van de 1883 rurale woonplaatsen delen van de woonplaats buiten de straal van 5 kilometer 

vallen, gerekend vanaf de vestiging. In onderdeel 3.3 van de uitvoeringsrapportage (“Overzicht van 

de uitvoering in 2003”) is vermeld dat in deze 31 rurale woonplaatsen in totaal 8943 inwoners, 

oftewel 0,35% van het totaal aantal inwoners in landelijke gebieden, buiten de straal van 5 kilometer 

vallen. 

29. Oordeel college. TPG stelt dat zij in 99,65% van de gevallen heeft beantwoord aan de Barp-eis, dat 

buiten woonkernen met meer dan 5.000 inwoners (= rurale gebieden, woonkernen met minder dan 

5.000 inwoners) een vergelijkbare aanwezigheid van dienstverleningspunten is gerealiseerd. Deze 

verplichting is nader ingevuld in de afspraak tussen de Staatssecretaris en TPG dat er in vrijwel alle 

gevallen een vestiging met een VPCA of NVPCA beschikbaar is binnen een straal van 5 kilometer. Dit 

komt aan de orde bij randnummer 44 en 45. 

 

Paragraaf 4.4: Toetsing van TPG’s uitvoeringsrapportage aan de afspraken met de Staatssecretaris 

30. Het college heeft de uitvoeringsrapportage getoetst aan de afspraken zoals die gemaakt zijn tussen 

TPG en de Staatssecretaris en bekrachtigd zijn door de Tweede Kamer. Het college gebruikt daarvoor 

zijn rapportage-eisen. Hieronder is het college per punt ingegaan op de afspraken tussen TPG en de 

Staatssecretaris en de bijbehorende rapportage-eisen. 

 

31. De afspraak tussen TPG en de Staatssecretaris is: 

 

Voor woonkernen met meer dan 5.000 inwoners is in de praktijk altijd een volledig 

assortiment binnen een straal van 5 km beschikbaar (100%). 

 

32. De rapportage-eis is: 

 

De namen van de woonkernen, alsmede het aantal inwoners van de woonkernen. 

De namen van de woonkernen met meer dan 5.000 inwoners waar een volledig assortiment 

binnen een straal van 5 km beschikbaar is. Aangetoond moet worden dat dit in de praktijk 

voor 100% het geval is. 

 

33. Rapportage TPG. In de uitvoeringsrapportage spreekt TPG van woonplaatsen in plaats van 

woonkernen, omdat het begrip “woonkern” in bestuurlijke en statistische zin niet in gebruik is 

(appendix onderdeel 3.4). In onderdeel 3.4.1 van de appendix is een overzicht opgenomen met de 

namen van de woonplaatsen met meer dan 5.000 inwoners en het aantal inwoners per woonplaats. In 

ditzelfde overzicht is opgenomen dat in 15 woonplaatsen met meer dan 5.000 inwoners niet voor 

                                                      
10 Beperkt postconcessie-assortiment. 
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100% van de inwoners een VPCA binnen een straal van 5 kilometer beschikbaar is. In onderdeel 3.4.2 

van de appendix is een toetsing op kaartbeeld opgenomen voor deze 15 woonplaatsen. 

In onderdeel 3.1 van de appendix is opgenomen dat er 31 vestigingen zijn die zich weliswaar 

bevinden binnen de straal van 5 kilometer en VPCA hadden moeten hebben, maar waarvan het 

gevoerde assortiment afwijkingen vertoont. In onderdeel 3.8 van de appendix wordt duidelijk dat, 

van alle 31 VPCA’s waarvan het gevoerde assortiment afwijkingen vertoont, er reeds 28 worden 

afgedekt door andere vestigingen binnen dezelfde straal die wel een assortiment voeren dat voldoet 

aan de VPCA-formule. In de woonkernen Steenwijk en Veghel (meer dan 5.000 inwoners) zijn er 

echter nog 3 vestigingen die niet voldoen aan de vereiste dat binnen een straal van 5 kilometer een 

assortiment met VPCA-formule beschikbaar is. De afwijking betreft het uitreiken van pakketten. In 

Steenwijk betreft het één VPCA met afwijkend assortiment en in Veghel twee VPCA’s met afwijkend 

assortiment. Wel waren er volgens onderdeel 3.3 en onderdeel 3.8 van de appendix ultimo 2003 

vervangende uitreiklocaties aanwezig. Deze bevonden zich op respectievelijk ruim vierhonderd meter 

(vestiging: Steenwijk), honderddrieëndertig meter (vestiging: Veghel) en ruim anderhalve kilometer 

(vestiging: Veghel-De Bunders) van de VPCA met afwijkend assortiment. 

34. Oordeel college. Het gebruik van het begrip “woonplaats” in plaats van het begrip “woonkern” is 

door het college beoordeeld bij zijn bevindingen inzake de meetsystematiek (zie randnummer 16 en 

17). Uit onderdeel 3.4.1 van de appendix is cijfermatig op te maken dat TPG in 15 woonplaatsen met 

meer dan 5.000 inwoners niet voor 100% van de inwoners een volledig assortiment binnen een straal 

van 5 kilometer beschikbaar heeft. In onderdeel 3.4.2 van de appendix is vervolgens grafisch 

weergegeven dat het bij deze 15 woonplaatsen in alle gevallen gaat om een gebied waarvan de 

bebouwing niet aaneengesloten is met de rest van de woonkern. Dit is in overeenstemming met de 

definitie van het begrip woonkern uit artikel 2.11 van het Barp (“aaneengesloten bebouwing”). Het 

college merkt op dat van alle 31 VPCA’s met een onjuist assortiment er reeds 28 worden afgedekt 

door andere vestigingen die wel een assortiment voeren dat voldoet aan de VPCA-formule. Voorts 

waren er drie VPCA’s, te weten in Steenwijk en Veghel, waar uitreiking van pakketten niet mogelijk 

was. De uitreiking van pakketten in Steenwijk en Veghel voldeed in 2002 ook niet aan dit criterium. 

Strikt genomen heeft TPG niet voldaan aan de afspraak met de Staatssecretaris. Het college neemt 

echter het volgende in aanmerking. Volgens de brief van TPG van 29 april 2003 zijn de vervangende 

uitreiklocaties in Steenwijk en Veghel gedurende heel 2003 beschikbaar geweest. Voor het college is 

verder van belang dat deze vervangende uitreiklocaties zich binnen afzienbare afstand van de VPCA 

bevinden en geacht kunnen worden tot de VPCA te behoren. In praktische zin heeft TPG het 

ontbrekende assortiment geleverd. Ten slotte is het aantal vestigingen dat niet voldoet aan de 

straalvereisten, te weten drie vestigingen, zeer beperkt. Naar het oordeel van het college voldoet TPG 

derhalve aan de rapportage-eis. Toch is het naar het oordeel van het college niet de bedoeling dat 

TPG de afspraak met de Staatssecretaris op deze manier blijft invullen. 

 

35. De rapportage-eis is (geldt ook voor diverse Barp-eisen): 

 

Per dienstverleningspunt dient aangegeven te worden welk assortiment aangeboden wordt. 
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36. Rapportage TPG. In onderdeel 3.1 van de appendix is een overzicht opgenomen met alle VPCA’s, 

NVPCA’s en BPCA’s inclusief hun gevoerde assortiment, de eventuele afwijkingen in het assortiment 

en hun NAW-gegevens. In onderdeel 4.4 van de appendix is een lijst opgenomen met de NAW-

gegevens van verkooppunten die ultimo 2003 geopend waren én waarvan aantoonbaar is dat zij een 

positieve (postzegel-)omzet hadden in het laatste kwartaal van 2003. 

37. Oordeel college. TPG voldoet aan de rapportage-eis dat het adres en de plaats van de 

dienstverleningspunten (inclusief assortiment) dienen te zijn weergegeven. 

 

38. De afspraak tussen TPG en de Staatssecretaris is: 

 

Het versturen van internationale pakjes vindt in ieder geval plaats bij vestigingen waar 

gemiddeld één pakje of meer per dag wordt aangeboden. 

 

39. De rapportage-eis is: 

 

Een lijst met vestigingen (adres en plaats) waar internationale pakjes verstuurd kunnen 

worden, waarbij aangegeven moet worden dat bij vestigingen waar gemiddeld één pakje of 

meer per dag wordt verzonden, verzending van internationale pakjes ook daadwerkelijk 

mogelijk is. 

 

40. Rapportage TPG. In onderdeel 3.2 van de uitvoeringsrapportage (“Overzicht van de uitvoering in 

2003”) staat een overzicht van de vestigingen waar ultimo 2003 een afwijkend assortiment werd 

gevoerd. TPG hanteert als norm dat in alle VPCA- en NVPCA-vestigingen het versturen van 

internationale pakjes mogelijk moet zijn, als nadere concretisering van de afspraken die zij met de 

Staatssecretaris heeft gemaakt. 

41. Oordeel college. Het college stelt vast dat TPG blijkens onderdeel 3.1 van de appendix in 6 van de 

1932 vestigingen met VPCA of NVPCA niet in staat is om internationale pakjes tot 2 kilogram te 

verzenden. Internationale pakjes tot 20 kilogram kunnen verder in 5 vestigingen niet worden 

verzonden. In totaal zijn dit 11 vestigingen. Het college is van oordeel dat TPG daarmee niet voldoet 

aan de afspraken tussen TPG en de Staatssecretaris. Eenzelfde tekortkoming heeft het college ook 

geconstateerd wat betreft de uitvoering in het jaar 2001 en in het jaar 2002. Wel constateert het 

college een dalend aantal tekortkomingen ten opzichte van de voorafgaande jaren.11 

 

42. De afspraak tussen TPG en de Staatssecretaris is: 

 

Bij woonkernen van minder dan 5.000 inwoners geldt als uitgangspunt dat in vrijwel alle 

gevallen er een vestiging met een volledig dan wel nagenoeg volledig assortiment 

beschikbaar is binnen een straal van 5 km. 

                                                      
11 In 2001 bleek uit onderzoeken door afzonderlijk het college en TPG dat in 5 vestigingen met NVPCA geen 
internationale pakjes werden aangeboden. Verder gaf TPG op grond van eigen onderzoek aan dat in 2001 in 22% 
van de door haar zelf onderzochte vestigingen met NVPCA geen internationale pakjes konden worden aangeboden. 
In 2002 betrof het aantal tekortkomingen 54 van in totaal 1838 postvestigingen met VPCA of NVPCA. 
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43. De rapportage-eis is: 

 

De namen van de woonkernen met minder dan 5.000 inwoners waar een vestiging met een 

volledig dan wel nagenoeg volledig assortiment aanwezig is binnen een straal van 5 km. Per 

vestiging moet het adres en de plaats alsmede het soort assortiment worden aangegeven. 

Aangetoond moet worden dat aan het uitgangspunt, dat in vrijwel alle gevallen in 

woonkernen met minder dan 5.000 inwoners een vestiging met een volledig dan wel 

nagenoeg volledig assortiment beschikbaar is binnen een straal van 5 km, voldaan is. 

 

44. Rapportage TPG. In onderdeel 3.3 van de uitvoeringsrapportage (“Overzicht van de uitvoering in 

2003”) staat dat 31 woonplaatsen met minder dan 5.000 inwoners niet volledig worden afgedekt 

door vestigingen met tenminste NVPCA formule (of BPCA formule waar deze nog niet naar NVPCA is 

omgezet12). De inwoners die in deze niet-afgedekte landelijke gebieden wonen vormen volgens TPG 

0,35% van het totaal van de inwoners van landelijke gebieden. 

45. Oordeel college. In de rurale gebieden heeft TPG in 99,65% van de gevallen een VPCA of NVPCA 

aanwezig binnen een straal van 5 kilometer. Naar het oordeel van het college voldoet TPG aan de 

afspraak met de Staatssecretaris dat in woonkernen van minder dan 5.000 inwoners in vrijwel alle 

gevallen een vestiging met een volledig dan wel nagenoeg volledig assortiment beschikbaar is binnen 

een straal van 5 kilometer. Het college refereert hierbij aan de brief van 18 december 200313, waarin 

de Minister van Economische Zaken heeft aangegeven dat in woonkernen met minder dan 5.000 

inwoners eerst per 1 januari 2006 behoeft te zijn voldaan aan het uitgangspunt dat in vrijwel alle 

gevallen binnen een straal van 5 kilometer een NVPCA aanwezig is. 

 

46. De afspraak tussen TPG en de Staatssecretaris is: 

 

Een servicepunt (met een nagenoeg volledig concessie-assortiment) in een woonkern met 

minder dan 5.000 inwoners mag pas worden gesloten als aan de volgende cumulatieve 

condities is voldaan: 

(a) Het betreft een woonplaats zonder winkelgebied (maximaal 4 winkels). 

(b) er is een andere postvestiging met een volledig of nagenoeg volledig concessie-

assortiment binnen een straal van 5 km. 

(c) De omzet in zegelwaarden bedraagt minder dan 25.000 per jaar. 

 

                                                      
12 Zie brief van het Ministerie van Economische Zaken met kenmerk DGTP/MM/3071742. 
13 Brief van het Ministerie van Economische Zaken met kenmerk DGTP/MM/3071742. 
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47. De rapportage-eis is: 

 

Welke servicepunten(adres en plaats) in welke woonkernen (naam) met minder dan 5.000 

inwoners zijn gesloten, waarbij aangetoond moet worden dat aan de cumulatieve condities is 

voldaan. TPG heeft aangegeven dat zij haar rapportage ten aanzien van de sluitingen splitst 

naar volledig en nagenoeg volledig assortiment, en ook naar actieve sluitingen en overige 

sluitingen. Bij deze laatste heeft TPG aangegeven ten aanzien van actieve sluitingen op te 

nemen of aan de cumulatieve condities is voldaan en ten aanzien van de overige sluitingen 

op welke wijze is voorzien in een alternatief. 

 

48. Rapportage TPG. In onderdeel 4.2 van de appendix is aangegeven dat in 15 woonplaatsen met minder 

dan 5.000 inwoners de laatste vestiging is gesloten. In alle gevallen gaat het om een sluiting op 

initiatief van de exploitant zelf, aldus TPG. Voor de vestiging in Koningsbosch heeft het college TPG 

mondeling om een nadere toelichting verzocht, omdat TPG in de rapportage aangaf niet te kunnen 

aantonen of deze vestiging per ultimo 2003 was geopend of gesloten. Ook rapporteerde TPG niet of 

dit een actieve of passieve sluiting was. TPG heeft bij brief van 29 april 2004 laten weten dat de 

exploitatie van de vestiging in Koningsbosch tot 11 november 2003 in bedrijf is geweest, maar 

daarna wegens gezondheidsproblemen door de exploitant grotendeels is gestaakt. Voor 

Koningsbosch was het gehele jaar een vervangende vestiging aanwezig in Maria Hoop, aldus TPG. 

Deze alternatieve vestiging is hemelsbreed 3,57 kilometer verwijderd van de vestiging in 

Koningsbosch. TPG voldoet voor de bewoners van Koningsbosch voor 100% aan het straalvereiste van 

5 kilometer vanaf de vestiging in Maria Hoop, blijkens onderdeel 4.2 van de appendix. 

49. Oordeel college. Er zijn geen actieve sluitingen geweest door TPG. Voor elke passieve sluiting van de 

laatste vestiging in een woonplaats heeft TPG een alternatief geboden. Het college is van oordeel dat 

TPG voldoet aan de afspraak met de Staatssecretaris.  

 

50. De afspraak tussen TPG en de Staatssecretaris is: 

 

Verzorgingsniveau in bejaarden- en ziekenhuizen: 

(a) Er worden geen wijzigingen in de dienstverlening aangebracht zonder dit met de directies 

van de zorgcentra te overleggen, waarbij als uitgangspunt van dit overleg het feitelijke 

afnamegedrag van de klanten ter plaatsen wordt genomen. 

(b) In de zorgcentra waar nu al postzegels worden aangeboden, zal dit ook in de toekomst 

het geval zijn. 

(c) Voor de invulling van het uiteindelijke dienstenpakket dat op de zorgcentra wordt 

aangeboden, is ook bepalend of er ondernemers beschikbaar zijn die diensten willen 

aanbieden. Indien een ondernemer bereid is diensten aan te bieden, is dit in alle gevallen 

bespreekbaar. 
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51. De rapportage-eis is: 

 

Verslag te doen van het verzorgingsniveau in bejaarden- en ziekenhuizen, waarbij de 

volgende punten aan de orde dienen te komen c.q. dat daaraan is voldaan: 

(a) er worden geen wijzigingen in de dienstverlening aangebracht zonder dit met de directies 

van de zorgcentra te overleggen, waarbij als uitgangspunt van dit overleg het feitelijk 

afnamegedrag van de klanten ter plaatse wordt genomen; 

(b) in de zorgcentra waar nu al postzegels worden aangeboden, zal dit ook in de toekomst 

het geval zijn, en 

(c) voor de invulling van het uiteindelijke dienstenpakket dat op de zorgcentra wordt 

aangeboden, is ook bepalend of er ondernemers beschikbaar zijn die diensten willen 

aanbieden. Indien een ondernemer bereid is diensten aan te bieden, is dit in alle gevallen 

bespreekbaar. 

 

52. Rapportage TPG. In onderdeel 3.5 van de uitvoeringsrapportage (“Overzicht van de uitvoering in 

2003”) en onderdeel 4.3 van de appendix is het verzorgingsniveau beschreven van bejaarden- en 

ziekenhuizen. Ook heeft het college een mondelinge toelichting ontvangen van het Canisius-

Wilhelmina Ziekenhuis (hierna: CWZ) en de daarin gevestigde ziekenhuiswinkel (firma Nuyen). Verder 

heeft het college bij brief van 14 april 2004 van TPG een nadere toelichting ontvangen in reactie op 

enkele mondelinge vragen. Het verzorgingsniveau is als volgt gewijzigd in 2003: 

a. sluiting van een postagentschap (NVPCA) in het CWZ in Nijmegen; 

b. opening van een servicepunt (BPCA) in zorgcentrum De Marke in Bergen (provincie Noord-

Holland). 

In antwoord op mondelinge vragen van het college geeft TPG in haar brief van 14 april 2004 aan dat 

in 2003 in het CWZ geen postzegels meer zijn aangeboden, terwijl dit in 2002 nog wel het geval was. 

Er is overleg gevoerd met de directie van het CWZ en met de exploitant van de enig overgebleven 

ziekenhuiswinkel. Beiden hebben een andere formule dan servicepunt (BPCA) afgewezen, aldus TPG. 

Er waren aldus in 2003 geen ondernemers beschikbaar die postzegels wilden aanbieden in het CWZ. 

Als blijk hiervan zijn twee TPG-interne gespreksnotities gevoegd bij de brief van 14 april 2004, die 

duidelijk maken dat de ziekenhuiswinkel geen belangstelling had voor het aanbieden van postzegels. 

Wel heeft de firma Nuyen mondeling aan het college gemeld dat de ziekenhuiswinkel in 2004 weer 

postzegelomzet heeft geboekt. 

53. Oordeel college. Het college heeft getoetst of TPG bij de wijziging van de dienstverlening in 

bejaarden- en ziekenhuizen overleg heeft gevoerd met de directies, waarbij als uitgangspunt van dit 

overleg het feitelijk afnamegedrag van de klanten ter plaatse is genomen. Naar het oordeel van het 

college heeft TPG in voldoende mate aangetoond dit overleg te hebben gevoerd. Dit blijkt uit de door 

TPG in afschrift gegeven correspondentie en gespreksnotities met de directies van de betreffende 

zorgcentra. Wat betreft het criterium inzake het aanbod van postzegels is mede bepalend of er 

ondernemers beschikbaar zijn die postdiensten willen aanbieden. In 2003 was er weliswaar geen 

aanbod van postzegels in het CWZ te Nijmegen, maar de enig overgebleven ziekenhuiswinkel heeft in 

2004 inmiddels weer postzegels in haar assortiment opgenomen. Het college heeft geen verdere 
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opmerkingen over het verzorgingsniveau in bejaarden- en ziekenhuizen. Het college is van oordeel 

dat TPG heeft voldaan aan de afspraak met de Staatssecretaris. 

54. De afspraak tussen TPG en de Staatssecretaris is: 

 

Binnen een termijn van vijf jaren dienen de aanpassingen in de dienstverleningspunten 

gerealiseerd te zijn. De aanpassingen luiden: 

(a) het aantal postvestigingen met een volledig assortiment zal minimaal 902 bedragen. 

Hierbij zal de spreiding dusdanig zijn dat in dunbevolkte gebieden een volledig assortiment 

voor ongeveer 85% van de betrokken inwoners binnen een straal van 5 kilometer beschikbaar 

zal zijn. Gemiddeld voor heel Nederland zal de beschikbaarheid van een volledig assortiment 

binnen 5 kilometer 95% bedragen; 

(b) het aantal postvestigingen met een nagenoeg volledig assortiment zal minimaal 1.292 

bedragen; 

(c) aangezien de ontwikkelingen niet geheel zijn in te schatten, zal de ondergrens minimaal 

2.000 vestigingen bedragen, waarvan er minimaal 902 een volledig assortiment zullen 

hebben, en 

(d) landelijk zullen er 1.000 extra verkooppunten voor de meest voorkomende 

posthandelingen worden ingericht. 

 

55. De rapportage-eis is: 

 

Binnen een termijn van vijf jaren dienen de aanpassingen in de dienstverleningspunten 

gerealiseerd te zijn. De aanpassingen luiden: 

(a) het aantal postvestigingen met een volledig assortiment zal minimaal 902 bedragen. 

Hierbij zal de spreiding dusdanig zijn dat in dunbevolkte gebieden een volledig assortiment 

voor ongeveer 85% van de betrokken inwoners binnen een straal van 5 kilometer beschikbaar 

zal zijn. Gemiddeld voor heel Nederland zal de beschikbaarheid van een volledig assortiment 

binnen 5 kilometer 95% bedragen; 

(b) het aantal postvestigingen met een nagenoeg volledig assortiment zal minimaal 1.292 

bedragen; 

(c) aangezien de ontwikkelingen niet geheel zijn in te schatten, zal de ondergrens minimaal 

2.000 vestigingen bedragen, waarvan er minimaal 902 een volledig assortiment zullen 

hebben, en 

(d) landelijk zullen er 1.000 extra verkooppunten voor de meest voorkomende 

posthandelingen worden ingericht. 

 

56. Rapportage TPG. In onderdeel 3.1 van de appendix geeft TPG aan dat het aantal VPCA’s 1169 

bedraagt (minimumeis: 902), 763 vestigingen met NVPCA, 167 vestigingen met BPCA en 478 

verkooppunten. De minimumeis voor het totaal aantal vestigingen is 2000. In onderdeel 3.7 van de 

appendix toont TPG aan dat zij voldoet aan de door de Staatssecretaris gestelde normen wat betreft 

dekkingspercentages van vestigingen met VPCA voor heel Nederland en voor de dunbevolkte 

gebieden. Voor heel Nederland haalt TPG een dekkingspercentage van 98,8% (minimumeis: 95%). 
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Voor de plattelandsgebieden wordt een dekkingspercentage van 93,1% gehaald (minimumeis: 85%). 

In onderdeel 3.8 van de appendix is opgenomen dat TPG de afdekkingsnormen haalt, ook als de 31 

VPCA-vestigingen met afwijkingen in het assortiment niet worden meegenomen. Het 

dekkingspercentage voor heel Nederland bedraagt dan 98,7%. Voor de landelijke gebieden daalt het 

dekkingspercentage dan naar 92,8%. Het aantal vestigingen met NVPCA bedraagt 763. Tezamen met 

het aantal VPCA’s (+ 1169) is dit 1932. Minister Brinkhorst heeft bij brief van 18 december 2003 

echter aangegeven dat de afspraken tussen Staatssecretaris en TPG inhouden dat aan de minimumeis 

van 2000 tenminste per 1 januari 2006 dient te zijn voldaan. Tot die datum kan TPG het 

minimumniveau van NVPCA ook aanvullen met BPCA’s (167). Ter illustratie is hierna een overzicht 

opgenomen. 

 

57. Overzicht aantal vestigingen en afdekking 

Type vestiging Norm VPCA Rapportage 2003 Na correctie TPG 

VPCA 902 1169 (-31) 1138 

Dekking Nederland met 
VPCA 

95% 98,8% (-0,1%) 98,7% 

Dekking landelijke 
gebieden met VPCA 

85% 93,1% (-0,3%) 92,8% 

Type vestiging Norm alle vestigingen Rapportage 2003 Na correctie TPG 

VPCA 1169 (-31) 1138 

NVPCA 763 (-27) 736 

BPCA 

 
 

167 (-9) 158 

Totaal 2000 2099 (-67) 2032 

Bron: TPG (Overzicht van de uitvoering in 2003). 

 

In onderdeel 3.2 van de uitvoeringsrapportage (“Overzicht van de uitvoering in 2003”) en onderdeel 

3.1 van de appendix is opgenomen dat het aantal dienstverleningspunten met afwijkend assortiment 

67 bedraagt (VPCA, NVPCA en BPCA).14 TPG heeft het daadwerkelijk gevoerde assortiment laten 

onderzoeken, in overeenstemming met de werkafspraken van 3 november 2003 tussen het college, 

TPG en PWC. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij alle dienstverleningspunten en op basis van een 

aanvullende steekproef onder 10% van de verkooppunten. 

58. Oordeel college. Vooropgesteld dient te worden dat TPG tot uiterlijk 1 januari 2006 de tijd heeft 

gekregen om de aanpassingen in het aantal dienstverleningspunten te realiseren. Naar het oordeel 

van het college voldoet TPG thans aan de minimumgrens van 2000 vestigingen, omdat het minimale 

aantal vestigingen niet alleen hoeft te bestaan uit VPCA en NVPCA, maar ook de vestigingen met BPCA 

mogen worden meegeteld (tot uiterlijk 1 januari 2006). Het aantal vestigingen met VPCA, NVPCA en 

BPCA bedraagt blijkens de uitvoeringsrapportage in totaal 2099. Indien de 67 afwijkingen in het 

daadwerkelijk gevoerde assortiment niet zouden worden meegeteld, dan nog haalt TPG de 

minimumgrens van 2000 vestigingen. 

                                                      
14 Overigens is in onderdeel 3.1 van de appendix opgenomen dat er 63 dienstverleningspunten zijn met 
bijzonderheden omtrent het aanbod van aanvullende diensten. Aanleiding voor deze bijzonderheden omtrent 
aanvullende diensten is dat er geen vraag is naar deze aanvullende diensten óf dat de dienst aan huis wordt 
aangeboden (pakjes) óf dat de vestiging net geopend is. 
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Over de steekproef onder verkooppunten merkt het college nog het volgende op. Het 

steekproefonderzoek heeft uitgewezen dat in ruim één op de vijf verkooppunten de postzegels niet 

zichtbaar worden gepresenteerd. Dit is niet in overeenstemming met de door TPG zelf gehanteerde 

norm. In reactie op de uitkomsten van het steekproefonderzoek volstaat het college met de 

constatering dat het assortiment van verkooppunten, blijkens het steekproefonderzoek in opdracht 

van TPG, niet in alle gevallen als zodanig herkenbaar is. In de kamerstukken is hiervoor geen 

normstelling opgenomen. 

 

Paragraaf 5: Conclusies 

59. TPG voldoet voor 2003 aan de eisen gesteld in het Barp. Het college is van oordeel dat TPG voor 2003 

niet voldoet aan de afspraak gemaakt met de toenmalige Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat 

wat betreft het verzenden van internationale pakjes. TPG is in 6 van de 1932 vestigingen met VPCA of 

NVPCA niet in staat om internationale pakjes tot 2 kilogram te verzenden. Internationale pakjes tot 

20 kilogram kunnen verder in 5 vestigingen niet worden verzonden. In totaal zijn dit 11 vestigingen. 

Eerder constateerde het college dat TPG niet voldeed aan deze afspraak bij de uitvoeringsrapportage 

over het jaar 2001 en het jaar 2002. Wel constateert het college een dalend aantal tekortkomingen. 

60. Het college heeft TPG en de Minister van Economische Zaken op de hoogte gebracht van onderhavig 

oordeel. 

 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 
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