
OPTA deelt waarschuwing uit wegens schendingen postmonopolie

OPTA heeft eind 2005 twee handhavingsverzoeken ontvangen van TPG Post. In beide 
gevallen ging het volgens haar om een schending van het wettelijk monopolie van TPG Post 
door een concurrerend postvervoerbedrijf. TPG Post heeft het monopolie om brieven tot en 
met 50 gram te bezorgen (vóór 1 januari 2006 was dit 100 gram).  De bovengenoemde 
handhavingsverzoeken hadden betrekking op de overtreding van artikel 2b van de Postwet. 
Uit artikel 2b van de Postwet volgt dat het voor andere postvervoerbedrijven dan TPG Post,
verboden is postvervoer te verrichten van brieven van ten hoogste 50 gram tenzij dit 
postvervoer wordt verricht tegen een tarief dat hoger is dan een bij wet bepaald tarief.

In beide zaken ging het om de vraag of de vervoerde poststukken, die lichter waren dan de 
toen geldende grens van 100 gram, onder de definitie van ‘brieven’ vielen of niet. De definitie 
van brieven luidt als volgt: ‘bescheiden en schriftelijke mededelingen, al dan niet verpakt, 
met uitzondering van die welke door toepassing van druk- of andere 
vermenigvuldigingstechnieken in een aantal geheel met elkaar overeenstemmende 
exemplaren ter verspreiding zijn vervaardigd en waarin, behoudens de adressering, geen 
bijvoegingen, doorhalingen of aanduidingen zijn aangebracht’. OPTA heeft de poststukken 
bekeken. Op de poststukken zijn naast de NAW-gegevens ook andere bijvoegingen, zoals 
rekening- klant-, debiteur- en factuurnummer, aangebracht. 

Gelet op de definitie van brieven en de uitspraak van de Rechtbank in ’s-Gravenhage van 17 
maart 2004 komt OPTA tot het oordeel dat de op de poststukken aangebrachte bijvoegingen 
geen onderdeel zijn van de adressering en daarom aangemerkt moeten worden als 
bijvoegingen als bedoeld in de eerder aangehaalde definitie van brieven. Bovendien zijn de 
bijvoegingen niet noodzakelijk voor de postbezorging. OPTA stelt op grond hiervan vast dat 
het postvervoerbedrijf in beide gevallen brieven heeft vervoerd die onder de verbodsbepaling 
vallen.

Gezien de geringe omvang van de postzendingen en het feit dat het postvervoerbedrijf de 
postzendingen heeft gestaakt, heeft OPTA de handhavingsverzoeken van TPG Post 
afgewezen. In beide gevallen volstaat OPTA met het geven van een waarschuwing aan dit 
postvervoerbedrijf. Daarbij tekent OPTA aan dat een volgende overtreding wel tot een 
sanctie kan leiden.


