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Management Samenvatting 

1. RBB Economics is door OPTA gevraagd een monitoringskader voor de postmarkt 

te ontwikkelen en vervolgens een marktonderzoek uit te voeren op basis van het 

ontwikkelde kader. In het voorliggende rapport zetten we zowel het 

monitoringskader uiteen als de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Het 

onderzoek omvat de postmarkt in brede zin, inclusief ongeadresseerde post en 

expresdiensten.  

2. Bij de ontwikkeling van het monitoringskader hebben we bekeken hoe 

toezichthouders in andere gereguleerde sectoren en in buitenlandse postmarkten 

hun monitoringstaken invullen. Veelal wordt gedetailleerde en deels commercieel 

gevoelige informatie bij marktpartijen opgevraagd. Ook Eurostat voert momenteel 

een postmonitor uit waarvan we de vragenlijst integraal in onze vragenlijst hebben 

opgenomen.  

3. Voor het monitoringskader voor de Nederlandse postmarkt denken we niet dat er 

een onderscheid gemaakt moet worden tussen TNT en nieuwe toetreders. We 

hebben een serie indicatoren ontwikkeld die de ontwikkelingen op de postmarkt zo 

volledig mogelijk weergeven. We maken hierbij een onderscheid tussen de 

marktstructuur en marktuitkomsten. Het is wenselijk om een bepaalde mate van 

segmentatie van de markt toe te passen. Bij het bepalen van de mate van 

segmentatie moet echter wel een afweging gemaakt worden met betrekking tot de 

administratieve lasten voor marktpartijen. 

4. TNT is de enige postaanbieder met een landelijk dekkend netwerk met een 

bezorgfrequentie van minimaal vijf dagen per week. Naast mogelijk enkele kleine 

aanbieders is TNT de enige aanbieder die op de consumentenmarkt actief is. 

Sandd en Selekt Mail hebben beide eveneens een vrijwel landelijk dekkend 

netwerk
1
, en bezorgen twee dagen per week geadresseerde post. Daarnaast zijn 

er drie landelijke verspreiders van ongeadresseerd drukwerk en een groot aantal 

regionale aanbieders van zowel ongeadresseerd als geadresseerd drukwerk actief. 

Al deze aanbieders bedienen vrijwel uitsluitend zakelijke klanten.  

5. De markt voor geadresseerde post is uiterst geconcentreerd. Onze inschatting van 

de marktaandelen in 2006 is weergegeven in Figuur 1. TNT is veruit de grootste 

aanbieder, waarbij zowel Sandd als Selekt Mail in 2006 een geschat marktaandeel 

van rond de 5-6% hadden. Het marktaandeel van andere aanbieders is zeer laag.   

                                                
1
  [vertrouwelijk]  
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Figuur 1 
Marktaandelen geadresseerde post op basis van volume, 2006 
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Bron: RBB. 

6. Op de segmenten van de markt die reeds zijn geliberaliseerd ligt het geschatte 

marktaandeel van alternatieve aanbieders hoger. Figuur 2 bevat een inschatting 

van Sandd, gemaakt halverwege 2005, van het toenmalige totale marktaandeel 

van concurrenten van TNT van een aantal segmenten van de geliberaliseerde 

markt. Hieruit blijkt dat de gezamenlijke alternatieve aanbieders reeds in 2005 in 

enkele segmenten geschatte marktaandelen van 25% en hoger haalden.  

Figuur 2 
Geschat totaal marktaandeel alternatieve aanbieders per vrijgegeven 
segment, halverwege 2005 
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Bron: Changing the Postal Market Place, presentatie Bart Stomphorst (Sandd), slide 6. 

7. De markten voor de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van kranten 

worden gekenmerkt door de aanwezigheid van meerdere grote spelers. 
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Desondanks zijn ook deze markten relatief geconcentreerd. De mate van 

concentratie in de koerier- en expresmarkt is lager.  

8. De meeste toetreding tot de Nederlandse markt heeft tussen 1999 en 2003 

plaatsgevonden. De laatste significante toetreder, Business Post, heeft in 2006 

uitstel van betaling aangevraagd. Dit suggereert mogelijk dat relatief late toetreders 

een handicap hebben ten opzichte van eerdere toetreders. 

9. De totale omvang van de markt voor geadresseerde poststukken lijkt in de 

afgelopen jaren per saldo vrijwel stabiel te zijn gebleven, waarbij een lichte daling 

in de (economisch moeilijke) jaren 2003 en 2004 gevolgd werd door een stijging in 

2005 en opnieuw een lichte daling in 2006. Dit blijkt uit een analyse van de 

volumes van de grootste drie aanbieders tussen 2001 en 2006 (zie Tabel 1). Van 

autonome volumedalingen lijkt in de markt als geheel vooralsnog niet of nauwelijks 

sprake te zijn.  

Tabel 1 

Volumes top-3 aanbieders geadresseerde post, 2001 tot 2006 
  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

TNT 5.562 5.521 5.384 5.302 5.139 4.918 

Sandd 14 40 68 130 230 320 

Selekt Mail 0 27 70 100 250
2
 300 

Totaal top-3 aanbieders 5.576 5.588 5.522 5.532 5.619 5.538 

Bron: informatie TNT, Sandd, Selekt Mail. 

10. De tarieven van TNT zijn in 2005 stabiel gebleven ten opzichte van 2004. Per 1 

januari 2007 zijn de tarieven voor enkelstukspost echter met ongeveer 12% 

verhoogd. Voor partijenpost zijn de tarieven slechts beperkt verhoogd en in 

sommige gevallen verlaagd. De tarieven van nieuwe toetreders liggen rond 20% 

beneden die van TNT (met aanzienlijke individuele variatie). Het vergelijken van 

tarieven tussen verschillende aanbieders is echter moeilijk aangezien het vaak om 

producten met verschillende kenmerken en kwaliteitsniveaus gaat.  

11. De wettelijke kwaliteitsnorm voor TNT is dat 95% van de brievenpost de 

eerstvolgende werkdag wordt bezorgd. In de afgelopen jaren is dit percentage 

overschreden. In 2005 lag het kwaliteitscijfer van TNT rond de 97%.
3
 Alternatieve 

aanbieders nemen het kwaliteitsniveau van TNT als benchmark en beschouwen de 

voorspelbaarheid van hun bezorging als een belangrijk criterium in de totale 

aantrekkelijkheid van hun product.  

                                                
2
  Inclusief Mailmerge. Zonder Mailmerge zou het cijfer ongeveer 205 geweest zijn.   
3
  Jaarverlag TNT 2005, p. 30. 
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12. De belangrijkste innovaties in de Nederlandse postmarkt in de afgelopen jaren zijn 

waarschijnlijk de business modellen van de nieuwe toetreders geweest, met lagere 

tarieven in ruil voor een langere overkomstduur, een in sommige gevallen 

verminderde voorspelbaarheid van de bezorging en IT tools op het gebied van 

database sorting. Ook TNT heeft aangekondigd dergelijke producten te gaan 

lanceren en heeft daarnaast een aantal kleinere productinnovaties doorgevoerd. 

Selekt Mail heeft een Postveiling geïntroduceerd waarmee ongebruikte capaciteit 

tegen gereduceerd tarief aangeboden kan worden. 

13. In het kader van het onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met Sandd en Selekt 

Mail over mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 

[Vertrouwelijk] 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en vraagstelling 

RBB Economics is door OPTA gevraagd een monitoringskader voor de postmarkt te 

ontwikkelen en vervolgens een marktonderzoek uit te voeren op basis van het ontwikkelde 

kader. In het voorliggende rapport zetten we zowel het monitoringskader uiteen als de 

resultaten van het uitgevoerde onderzoek.  

OPTA heeft op grond van de OPTA-wet momenteel de taak jaarlijks een globale 

beschrijving van de markt in de postsector te verschaffen.
4
 Na inwerkingtreding van de 

nieuwe Postwet zal OPTA een meer expliciete taak krijgen om de ontwikkelingen in de 

postmarkt te volgen. Artikel 32 van het wetsvoorstel bepaalt dat het college systematisch 

inlichtingen en gegevens gaat verzamelen met betrekking tot de werking van de nationale 

markt voor postvervoerdiensten. Tevens dient het college jaarlijks een verslag van zijn 

bevindingen op te stellen.  

Het doel van dit onderzoek is derhalve tweeledig. Ten eerste dient gekomen te worden tot:  

1. een adequaat monitoringskader voor de ontwikkelingen in de 

(geliberaliseerde) postmarkt.  

Aan de hand van dit kader moet OPTA in de toekomst de monitoring van de ontwikkelingen 

in de markt- en concurrentieverhoudingen op de verschillende segmenten van de 

Nederlandse postmarkt kunnen uitvoeren. Voor het adequaat monitoren dienen indicatoren 

geselecteerd te worden die de ontwikkelingen op de postmarkt volgen. Van bovenstaande 

eerste hoofdvraagstelling kunnen derhalve een tweetal subvragen worden afgeleid: 

a. Met welke indicatoren dient marktmonitoring plaats te vinden?  

b. Wat is de beste segmentatie van de markt ten behoeve van het 

kader? 

Aangezien OPTA een zo effectief, efficiënt en administratief zo min mogelijk belastende 

methodiek voor de verzameling van de benodigde gegevens wenst, maken we in het 

monitoringskader onderscheid tussen openbare en niet-openbare informatie.  

 

                                                
4
  Uit hoofde van artikel 17 van de Wet OPTA. 
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Het tweede doel van het onderzoek is  

2. het doen van een marktonderzoek van de huidige markt- en 

concurrentiesituatie in de verschillende segmenten op de Nederlandse 

postmarkt op basis van het ontwikkelde monitoringskader. 

Dit marktonderzoek kan beschouwd worden als een nulmeting voor de in de toekomst door 

OPTA uit te voeren monitoringsactiviteiten op de Nederlandse postmarkt.  

1.2 Indeling van het rapport 

De structuur van dit rapport is als volgt.  

In hoofdstuk 2 bekijken we onder meer hoe marktmonitors in andere sectoren in Nederland 

worden uitgevoerd. Hiertoe gaan we kort in op de marktmonitors die DTe op de gas- en 

elektriciteitsmarkt uitvoert, alsmede de OPTA telecommonitor. Verder geven we in dit 

hoofdstuk een beschrijving van de manier waarop de postmarkt wordt gemonitord door de 

toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden.  

Hoofdstuk 3 behandelt het monitoringskader voor de Nederlandse postmarkt. We gaan 

onder meer in op de gehanteerde indicatoren en op de manier waarop de markt 

gesegmenteerd kan worden.  

In de hoofdstukken 4 tot en met 6 geven we vervolgens de resultaten van het uitgevoerde 

marktonderzoek. In hoofdstuk 4 gaan we kort in op de respons op de vragenlijst. Hoofdstuk 

5 geeft een beschrijving van de marktstructuur, waarna in hoofdstuk 6 de marktuitkomsten 

worden gegeven. Hoofdstuk 7 bevat een korte vooruitblik op mogelijke toekomstige 

marktontwikkelingen.  

Het rapport bevat de volgende bijlagen: 

• bijlage 1 verschaft een overzicht van de voor dit onderzoek benaderde aanbieders; 

• bijlage 2 geeft een korte beschrijving van elk van de (relevante) spelers op de 

Nederlandse postmarkt; en 

• bijlage 3 bevat de in het onderzoek gehanteerde vragenlijst.  
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2 Monitoring in andere sectoren en landen  

2.1 Inleiding 

Bij de ontwikkeling van het monitoringskader is het nuttig om te bezien hoe toezichthouders 

in andere sectoren of andere landen hun monitoringstaken invullen. Hiertoe hebben we 

gekeken naar de ervaring in enkele andere gereguleerde sectoren in Nederland, alsmede 

naar enkele (grotendeels) geliberaliseerde buitenlandse postmarkten.  

In paragraaf 2.2 geven we kort aan hoe de Nederlandse elektriciteits-, gasmarkt en de 

telecomsectoren door respectievelijk DTe en OPTA gemonitord worden. De manier waarop 

de postmarkten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden gemonitord worden, komt 

in paragraaf 2.3 aan bod. Deze paragraaf gaat ook in op de postmarktmonitor van Eurostat, 

het statistisch bureau van de Europese Commissie. Onze conclusies zijn ten slotte 

opgenomen in paragraaf 2.4. 

2.2 Monitoring van andere sectoren in Nederland  

2.2.1 Monitoring van de elektriciteits- en gasmarkt door DTe 

Het frequent monitoren van de elektriciteits- en gasmarkt is een van de kerntaken van DTe. 

Jaarlijks rapporteert DTe aan de Minister van Economische Zaken over de ontwikkelingen 

op de energiemarkt.
5
 Voor zowel de gas- en de elektriciteitsmarkt heeft DTe hiervoor een 

marktmonitor ontwikkeld. Hieronder gaan we kort in op de in beide onderzoeken gebruikte 

indicatoren.  

Gasmarkt  

DTe heeft in 2005 een onderzoek naar de marktwerking op de groothandelsmarkt voor gas 

uitgevoerd.
6
 DTe werkt deze marktmonitor aan de hand van het “structure-conduct-

performance” paradigma uit.
7
 Aan de hand hiervan wordt een onderscheid gemaakt tussen 

indicatoren die inzicht geven in de marktstructuur (structure) en indicatoren die inzicht 

geven in de marktuitkomsten (performance).  

De gebruikte indicatoren worden in de volgende tabel weergegeven. 

                                                
5
  Uit hoofde van artikel 5, lid 3 van de Elektriciteitswet. 
6
  DTe (maart 2005), Onderzoek marktwerking groothandelsmarkt gas, projectnummer 101991. 
7
  Zie voor meer details bijvoorbeeld Bishop, S. and Mike Walker (1999), The Economics of EC Competition Law, 

Sweet & Maxwell, 2
e
 editie, p. 35-36. 
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Tabel 2 

Indicatoren in DTe onderzoek marktwerking groothandelsmarkt gas (2004) 
  

 Indicatoren 

Marktstructuur Marktplaatsen (ontwikkeling van marktplaatsen in vergelijking met het buitenland) 

Aantal marktspelers 

Juridische en feitelijke toegangsprocedures  

Non-discriminatie 

Ontbundeling 

Transparantie  

Capaciteit 

Economisch efficiënte allocatiemechanismen 

Productdifferentiatie (eveneens bezien in relatie tot buitenlandse ontwikkelingen) 

Marktuitkomsten (Efficiënte) prijzen (eveneens bezien in relatie tot buitenlandse ontwikkelingen) 

Verhandeld volume en transacties 

Volatiliteit van prijzen (eveneens bezien in relatie tot buitenlandse ontwikkelingen) 

Spreiding tussen aanbod- en vraagprijzen (eveneens bezien in relatie tot buitenlandse ontwikkelingen) 

Arbitragemogelijkheden 

Bron: DTe (maart 2005), Onderzoek marktwerking groothandelsmarkt gas, projectnummer 101991. 

Elektriciteitsmarkt 

In 2006 heeft DTe de meest recente marktmonitor over de ontwikkelingen op de 

Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit uitgevoerd.
8
  

De monitor is gebaseerd op het uitgangspunt dat voor een goed functionerende 

groothandelsmarkt voor elektriciteit (1) een liquide markt
9
 en (2) transparantie essentieel 

zijn, zodat (3) volledige mededinging bevorderd wordt. Voor elk van deze drie 

(hoofd)categorieën heeft DTe een aantal indicatoren geselecteerd. Deze zijn samengevat 

in Tabel 3. 

                                                
8
  DTe (juni 2006), Marktmonitor, ontwikkeling van groothandelsmarkt voor elektriciteit 2005, projectnummer 

102214. 
9
  In een liquide markt vinden marktpartijen (kopers en verkopers) elkaar makkelijker en komen als gevolg 

contracten zonder noemenswaardige transactiekosten tot stand. Hierdoor resulteren individuele transacties niet 

in grote prijsschommelingen (volatiliteit). Een minder liquide markt maakt het voor marktpartijen lastiger om 

contracten af te sluiten. 
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Tabel 3 

Indicatoren DTe marktmonitor, ontwikkeling van groothandelsmarkt voor elektriciteit (2005) 
  

 Indicatoren 

Liquiditeit  Het aantal actieve handelaren op de marktplaatsen 

Het verhandelde volume 

De “churn rate”
10
 

Het aantal keren dat prijspieken en -dalen voorkopen, de handelsmogelijkheden op de APX
11
  

Het effectieve volume, betrokken bij prijsvorming op de markt 

De spreiding tussen bied- en laatprijzen op de OTC (over the counter)
12
 

Het aantal type OTC contracten en de contractgrootte 

De prijsvolatiliteit 

De prijsgevoeligheid van de vraag 

Arbitrage / prijsverschillen tussen marktplaatsen 

Internationale vergelijking van de liquiditeit op marktplaatsen 

Transparantie Het Nederlandse transparantieniveau in Europese context 

De beschikbaarheid van informatie-items en huidige openstaande transparantiebehoeften 

Mededinging Het aantal spelers op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit 

De concentratiegraad, statisch en dynamisch gemeten met de Herfindahl-Hirschmann Index (HHI)
13
  

De Lerner-index
14
 

De prijzen van elektriciteit op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit 

De Spark spread
15
 

Internationale vergelijking van de concentratiegraad, de prijzen en de Spark spread 

Bron: DTe (juni 2006) Marktmonitor, ontwikkeling van groothandelsmarkt voor elektriciteit 2005, 
projectnummer 102214. 

Gebruikte indicatoren 

Uit het voorgaande blijkt dat DTe voor het berekenen van de verschillende indicatoren 

tamelijk gedetailleerde informatie verlangt van marktspelers. Op de energiemarkt is echter 

een aantal kenmerken, zoals de liquiditeit en transparantie, van groter belang voor de 

handel dan op “gewone” productmarkten.
16
 Hiervoor zijn door DTe een aantal indicatoren 

samengesteld, die specifiek de liquiditeit en transparantie in kaart brengen. Een aantal van 

deze indicatoren, waaronder liquiditeit, het aantal marktplaatsen, de spreiding tussen 

vraag- en aanbodprijzen en arbitragemogelijkheden, zijn niet van belang voor het 

functioneren van de postmarkt. Dergelijke indicatoren zijn doorgaans alleen van belang om 

                                                
10
  Het verhandelde volume ten opzichte van het totaal geconsumeerde volume. 

11
  De Nederlandse spotmarktplaats. 

12
  OTC is het direct handelen tussen twee partijen. 

13
  De HHI wordt behandeld in paragraaf 3.3.1. 

14
  De Lerner-index (ook wel de “Market Power Index”) schat de mate van marktmacht in door te kijken naar het 

verschil tussen de prijs en de marginale kosten. Zie NMa (juni 2006), Consultatiedocument Concentraties 

Energiemarkten, projectnummer 5209, p. 16. 
15
  De Spark spread is een indicator om de winstgevendheid van de productie van elektriciteit in kaart te brengen 

(zie DTe (juli 2005), Marktmonitor, ontwikkeling van groothandelsmarkt voor elektriciteit 2004 – 2005, 

projectnummer 300040, p. 48). 
16
  Zie DTe (maart 2005), Onderzoek marktwerking groothandelsmarkt gas, projectnummer 101991, p. 12 en DTe 

(juli 2005) Marktmonitor, ontwikkeling van groothandelsmarkt voor elektriciteit 2004 – 2005, projectnummer 

300040, p. 13.  
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het functioneren van (handels)beurzen voor goederen of financiële producten te 

beoordelen. 

2.2.2 Monitoring van de telecommarkt door OPTA 

OPTA voert naast de postmonitor ook een jaarlijkse telecommonitor uit.
17
 Hiervoor heeft 

OPTA een aantal indicatoren geselecteerd en ter consultatie aan de markt voorgelegd. De 

door OPTA voorgestelde indicatoren zijn weergeven in Tabel 4.  

                                                
17
  Zie www.opta.nl/asp/aanbieders/marktanalyses/structurele-monitoring-markten/ 
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Tabel 4 

OPTA marktmonitor voor de telecommarkt (2006) 
  

Hoofdmarkt Deelmarkt Indicatoren 

Mobiele Telefonie Retailmarkt toegang en gespreksopbouw Omzet en volume  

Eigen omzet, aantal klanten en churn 

 Wholesale toegang en gespreksopbouw Diensten aan SP’s/MVNO’s
18
 

Omzet en volume 

Tarieven, uitgesplitst bij differentiatie per aanbieder 

 Wholesale afgifte Omzet en volume van levering 

Tarieven Wholesale 

Wholesale markten 

vaste telefonie 

Gespreksopbouw Diensten aan SP’s 

Volume 

Tarieven 

 Gespreksdoorgifte Volume 

Tarieven wholesale uitgesplitst bij differentiatie per 

aanbieder 

RAP’s met interconnectie 

 Gespreksafgifte Volume 

Tarieven 

Retailmarkten vaste 

telefonie 

Retail aansluitingen Omzet 

Churn  

 Retail verkeersmarkten Aantal klanten 

Omzet en volume 

Retail tarieven 

Omroep Retail Type en prijs van de producten 

Aantal klanten & churn 

 Wholesale Productportfolio 

 Convergentie/bundeling Aantal aansluitingen  

Overige Breedband Wholesale & retail afzet 

Productportfolio 

Churn 

Convergentie / bundeling 

 Huurlijnen Wholesale & retail afzet / omzet 

Productportfolio 

Bron: Gegevensset OPTA, beschikbaar op www.opta.nl/download/bijlage/gegevensset.pdf. De 
officiële publicatiedatum is 4 oktober 2006. 

Op basis van deze tabel kan geconcludeerd worden dat OPTA in het kader van de 

telecommonitor tamelijk gedetailleerde informatie bij marktpartijen opvraagt, inclusief 

commercieel gevoelige informatie zoals omzet- en volumecijfers per segment.  

                                                
18
  SP staat voor Service Provider en MVNO staat voor Mobile Virtual Network Operator.  
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2.3 Monitoring van de postmarkt in het buitenland 

Binnen Europa hebben verschillende landen de postmarkt volledig geliberaliseerd of zijn 

van plan dit op korte termijn te doen. Zweden heeft als één van de eerste landen de 

postmarkt reeds in 1993 geliberaliseerd. In het Verenigd Koninkrijk is de markt, na eerdere 

tussenstappen, per 1 januari 2006 geheel geliberaliseerd. De markt in Duitsland is 

momenteel deels geliberaliseerd en wordt naar verwachting in 2008 geheel vrijgegeven. 

In de subparagrafen hieronder geven we voor elk van deze landen kort aan hoe de 

postmarkt gemonitord wordt. Vervolgens gaan we in op de Europese postmarktmonitor van 

Eurostat.  

2.3.1 Verenigd Koninkrijk 

Binnen het Verenigd Koninkrijk is Postcomm de onafhankelijke toezichthouder op de 

postmarkt. Postcomm heeft een monitoringsrol en geeft hieraan invulling door middel van 

de jaarlijkse Competitive Market Review die tot nu toe drie maal, in 2004, 2005 en 2006 

uitgevoerd is.  

De in het onderzoek van 2006 gehanteerde indicatoren zijn samengevat in Tabel 5. 
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Tabel 5 

Indicatoren in Postcomm Competitive Market Review 2006 
  

Hoofdgroep Indicatoren 

Marktomvang en 

marktontwikkeling 

Marktomvang en marktgroei in vergelijking met andere landen 

Voorziene marktontwikkeling komende jaren 

Marktaandelen Royal Mail, alternatieve aanbieders met gebruikmaking van toegang en 

alternatieve aanbieders met eigen bezorging 

Royal Mail volumes geadresseerde post naar B2B, B2C, C2B, C2C 

Marktomvang en marktontwikkeling per sector (financiële dienstverlening, tijdschriften, home 

shopping en overheid) 

Marktomvang en marktontwikkeling per toepassingsgebied (reclame, transactie-gerelateerd, 

algemene zakenmail en leveringen) 

Algemene ontwikkelingen in pakketten- en expresmarkt 

Concurrentie Overzicht aanbieders 

Diensten en business modellen van toetreders 

Toe- en uittreders in laatste jaar 

Mate van innovatie 

Prestaties aanbieders Winstgevendheid Royal Mail (totaal en per gewichtscategorie) 

Opbrengsten en volumes Royal Mail naar productcategorie 

Overkomstduur Royal Mail naar product (en de ontwikkeling hiervan over tijd) 

Aantal postcodegebieden waar de prestatienorm behaald wordt door Royal Mail 

Volumes alternatieve aanbieders 

Toetredingsbarrières  

Klantbewustzijn Percentage zakelijke afnemers benaderd door alternatieve aanbieder 

Bereidheid om over te stappen op een alternatieve aanbieder 

Perceptie van kwaliteit van alternatieve aanbieders (op basis van een “rapportcijfer”) 

Opinies omtrent prijsdifferentiatie naar bestemming (bijvoorbeeld duurder voor platteland) 

Mate van voorkeur voor een onderneming die E2E
19
 bezorgt, in plaats van een deel hiervan 

Mogelijkheden voor 

toetreders 

Toetredingsstrategieën 

Bron: Postcomm (oktober 2006) Competitive Market Review. 

Hieruit blijkt dat Postcomm gedetailleerde informatie opvraagt bij marktspelers. De nadruk 

ligt echter op de prestaties van de incumbent. Postcomm maakt slechts weinig 

vergelijkingen met ontwikkelingen in het buitenland. 

2.3.2 Duitsland 

De postmarkt in Duitsland wordt gereguleerd door het Bundesnetzagentur (BNetzA), 

waarin de voormalige toezichthouder RegTP (Regulieringsbehörde für Telekommunikation 

und Post) in juli 2005 is opgegaan. Het BNetzA houdt toezicht op de postmarkt en verstrekt 

vergunningen voor bedrijven die postdiensten willen aanbieden in het voorbehouden deel 

van de markt. 

                                                
19
  E2E staat voor “end to end”. 
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De Duitse postmarkt is in verschillende stappen gedeeltelijk geliberaliseerd. Voor het 

aanbieden van zendingen tot 1.000 gram (het voorbehouden deel) moet een vergunning 

afgegeven worden door het BNetzA. Het aantal vergunningen dat afgegeven kan worden, 

is onbeperkt. Voor zendingen van boven de 1.000 gram is geen vergunning nodig.  

Er is een overgangsperiode ingesteld waarin Deutsche Post AG (DPAG, de voormalige 

staatsmonopolist) in eerste instantie een exclusieve vergunning voor postzendingen onder 

de 200 gram had. Volledige liberalisatie zou eerst op 1 januari 2005 plaatsvinden, maar dit 

is later uitgesteld tot 1 januari 2008. Dit betekent dat thans de Duitse postmarkt nog niet 

volledig geliberaliseerd is.
20
 Na verdere aanpassingen op basis van de Europese 

Richtlijnen heeft DPAG op dit moment exclusiviteit op zendingen onder de 50 gram (of 

waarvan de frankeerkosten minder bedragen dan tweeëneenhalf maal het goedkoopste 

tarief).  

DPAG heeft bijgevolg geen exclusiviteit op de volgende segmenten: 

A. Zendingen van meer dan 50 gram, of waarvan de frankeerkosten meer dan 

tweeëneenhalf maal het goedkoopste tarief bedragen. 

B. Commercieel drukwerk van meer dan 50 verzonden stuks (van meer dan 50 

gram).
21
 

C. Post die wordt afgeleverd door de zender en op een centraal afhaalpunt 

(“Austauschzentralen”) wordt opgehaald door de ontvanger. 

D. Postdiensten met een hogere kwaliteit dan de reguliere postdienst, zoals 

postdiensten waarbij de zending nauwkeurig gevolgd kan worden, of postdiensten 

waarbij de bezorging op dezelfde dag plaatsvindt.
22
 

E. Bedrijfspost die opgehaald en afgeleverd wordt bij een DPAG postvestiging in 

dezelfde gemeente.  

F. Postbusdiensten: het afhalen van bedrijfspost vanaf een DPAG postbus. 

G. Internationale bedrijfspost. 

Het BNetzA voert jaarlijks een marktmonitor uit. In april 2006 is de negende 

postmarktmonitor voor het gereguleerde segment uitgevoerd.
23
 In deze postmarktmonitor 

worden verschillende indicatoren gebruikt. Bovendien heeft het BNetzA marktpartijen om 

                                                
20
  Momenteel gaan er stemmen op om de volledige liberalisatie uit te stellen tot 2009. Zie Der Spiegel van 18 

oktober 2006, “Postmonopol soll 2009 fallen”. 
21
  Hiervoor maakt het niet uit of de frankeerkosten minder bedragen dan tweeëneenhalf maal het goedkoopste 

tarief. 
22
  Op dit segment is de concurrentie hevig: de vijf grootste postbedrijven hebben bij elkaar slechts een 

marktaandeel van 25%. Het belang van dit segment in de totale postmarkt is echter relatief beperkt. 
23
  Bundesnetzagentur (april 2006), Neunte Marktuntersuchung für den Bereich der lizenspflichtigen 

Postdienstleistungen. 
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commentaar, kritiek en suggesties gevraagd. De gebruikte indicatoren worden 

weergegeven in Tabel 6. 
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Tabel 6 

Indicatoren BNetzA negende marktonderzoek 2005 (voor licentieplichtige postaanbieders) 
  

Hoofdcategorie Indicatoren 

Kenmerken van de totale markt Aantal poststukken verzonden (volume) binnen het licentiebereik (uitgesplitst naar segmenten A 

(exclusief aangetekende post) t/m G en aangetekende post) 

Omzet binnen het licentiebereik (uitgesplitst naar segmenten A (exclusief aangetekende post) t/m 

G en aangetekende post) 

Ontwikkeling volume en omzet over tijd 

Afzet (in stuks) van 

licentiehouders 

Volume van licentiehouders (uitgesplitst naar segment A (exclusief aangetekende post) t/m G en 

aangetekende post) 

Omzet van licentiehouders (uitgesplitst naar segment A (exclusief aangetekende post) t/m G en 

aangetekende post) 

Ontwikkeling volume en omzet van licentiehouders over tijd 

Ontwikkeling van volume en omzet van “Altlizenzen” en “Neulizenzen”
24
 

Marktaandelen 
Marktaandelen op basis van volume en omzet van DPAG en alle licentiehouders over de tijd 

uitgesplitst naar: 

• de totale voorbehouden markt 

• de voorbehouden markt (uitgezonderd het exclusieve domein voor DPAG) 

• de segmenten A (exclusief aangetekende post), B en aangetekende post 

Licenties Ontwikkeling van het aantal aanvragen, markttoetreding en uittreding over de tijd 

Soort aangevraagde licentie (landelijk, per Bundesland, regionaal) 

Aantal aanvragen per Bundesland 

Aangeboden diensten door 

licentiehouders (exclusief 

DPAG) 

Omzet uitgesplitst naar segment (aangetekende post, A (exclusief aangetekende post), B, D, G 

en E+F) over de tijd 

Soort kwaliteit dat aangeboden wordt (aan de hand van de overkomstduur) 

Prijzen van licentiehouders De gemiddelde prijs over tijd, uitgesplitst naar de segmenten A (exclusief aangetekende post), B, 

D, en aangetekende post (laatstgenoemde in vergelijking met de gemiddelde prijs van DPAG) 

De gemiddelde prijs van iedere licentiehouder in vergelijking met DPAG, uitgesplitst naar  

• Gewichtscategorie (20, 50, 100, 500, 1.000 gram) 

• Aangetekende post 

Toegang Toegang tot deelprestaties (van DPAG) 

Toegang tot postbussen 

Informatieverstrekking aangaande adreswijzigingen 

Deelnemingen Verzorgingsgebied van coöperaties 

Aantal licentiehouders met een deelneming in een onderneming actief in de postmarkt 

Aantal licentiehouders dat onderdeel is van een bedrijf actief in de postmarkt 

Aantal licentiehouders die als onderaannemer werken voor postbedrijven/DPAG 

Verdeling van omzet van 

licentiehouders 

Aantal licentiehouders ingedeeld in omzetcategorieën over tijd (uitgesplitst naar segment A 

(exclusief aangetekende post), aangetekende post, B (en oud licentiehouders), C, D, E+F, G  

Aantal licentiehouders ingedeeld per winstcategorie 

Werkgelegenheid  Diverse indicatoren (zoals het aantal deel- en voltijdbanen, uitzendkrachten etc.)  

Structuuranalyse per 

Bundesland 

Aantal uitgegeven licenties in verhouding tot onder meer het aantal benutte licenties 

Omzet als percentage van het bruto binnenlands product van de Bundeslanden 

Bron: Bundesnetzagentur (april 2006) Neunte Marktuntersuchung für den Bereich der 
lizenzpflichtigen Postdienstleistungen. 

                                                
24
  Altlizenzen (ook D-lizenzen genoemd) zijn licenties voor een verzorgingsgebied van minder dan 2.500 km

2
 die 

voor 1998 zijn verstrekt voor het versturen van geadresseerd drukwerk op de voorbehouden markt dat buiten het 

exclusieve domein van DPAG valt. Vanaf 1998 is deze markt vrijgegeven voor andere licentiehouders 

(Neulizenzen). Vanaf eind 2007 zijn Altlizenzen niet meer geldig.  
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Het BNetzA vergelijkt het merendeel van indicatoren niet expliciet met het buitenland. Het 

BNetzA geeft in de postmarktmonitor wel een overzicht met het aantal poststukken 

verstuurd per jaar per inwoner van een aantal OESO landen. De marktaandelen van DPAG 

op de totale markt voor poststukken worden eveneens in een internationale context 

geplaatst en vergeleken met landen die een soortgelijke marktstructuur hebben, namelijk: 

Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Ten slotte komen de ontwikkelingen in 

Europa aangaande de belastingvrijstellingen voor postbedrijven aan bod. 

Uit het voorgaande blijkt dat het BNetzA tamelijk gedetailleerde informatie vraagt van zowel 

de voormalige monopolist, DPAG, als van de nieuwe toetreders.  

2.3.3 Zweden 

Zweden heeft de postmarkt reeds in 1993 volledig geliberaliseerd. Het Post en Telecom 

Agentschap (PTS) houdt toezicht op de postmarkt en verstrekt vergunningen voor 

postbedrijven.
25
 Er is geen limiet gesteld aan het aantal vergunningen dat verstrekt kan 

worden. 

PTS publiceert jaarlijks een marktmonitor (Service och konkurrens).
26
 De gehanteerde 

indicatoren zijn samengevat weergegeven in Tabel 7.
27
  

Tabel 7 

Indicatoren PTS Postmonitor 2006 
  

Indicatoren 

Marktomvang 

Aantal postbedrijven 

Marktaandelen (Posten, CityMail en overigen) in termen van volume  

Ontwikkelingen per segment (partijenpost, zakelijke post en losse post) 

Prijsontwikkelingen per segment (losse brieven, partijenpost, streekpost en pakketten) 

Aantal huishoudens die dagelijks post bezorgd krijgen  

Aantal servicepunten  

Overkomstduur 

Aantal klachten ontvangen door de universele postdienstverlener 

Bron: PTS (27 maart 2006), Service och konkurrens 2006, PTS-ER-2006:17. 

Afgezien van enkele algemene overwegingen met betrekking tot het regelgevend kader lijkt 

PTS deze indicatoren niet in internationaal perspectief te plaatsen.  

                                                
25
  Zie www.pts.se voor meer informatie. 

26
  PTS (27 maart 2006), Service och konkurrens 2006, PTS-ER-2006:17. 

27
  Aangezien de monitor zelf alleen in het Zweeds beschikbaar is, heeft PTS op verzoek van RBB een Engelstalig 

overzicht van de belangrijkste indicatoren gegeven. De informatie in de tabel is hierop gebaseerd. 
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2.3.4 Eurostat postmonitor  

Ook Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Commissie, voert in samenwerking 

met het Committee of European Postal Regulators (CERP) en de Europese Commissie 

een jaarlijkse postmarktmonitor uit. Deze monitor is in 2005 voor het eerst uitgevoerd en 

wordt voor 2006 herhaald. In september 2006 zijn hiertoe de vragenlijsten door Eurostat 

aan de verschillende nationale toezichthouders verzonden.
28
  

Eurostat heeft drie verschillende vragenlijsten geproduceerd: één voor universele 

dienstverleners, één voor aanbieders en één voor de toezichthouders zelf. De voor 

Nederland relevante variabelen uit het onderzoek zijn weergegeven in Tabel 8. 

                                                
28
  Zie Single Market News (juli 2006), “Special feature: Postal reform in the EU moves forward”, Nr. 42, p. 11-14 

(beschikbaar op ec.europa.eu/internal_market/smn/smn42/docs/special_feature_en.pdf) voor meer achtergrond 

informatie over de in 2005 uitgevoerde monitor (2005 EU Postal data collection). 
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Tabel 8 

Indicatoren in Eurostat 2006 EU Postal data collection 
  

Hoofdcategorie Indicatoren  Te beantwoorden door  

Algemene 

informatie 

Totaal aantal werknemers in post- en gerelateerde activiteiten 

Aantal universele postdienstverleners 

Aantal commerciële postdienstverleners 

Alle aanbieders 

Toegang Aantal openbare postkantoren 

Aantal brievenbussen 

Aantal postbussen 

Aantal postzegelverkooppunten 

Alle aanbieders 

Financiële 

resultaten 

Omzet uit post- en gerelateerde activiteiten 

Kosten van post- en gerelateerde activiteiten 

Alle aanbieders 

Volumes Totaal aantal poststukken en gerelateerde zendingen, uitgesplitst naar 

• het totaal brievenpost en de voorbehouden markt 

• koerier-, expres-, pakketdiensten 

• gewone pakketten 

• ongeadresseerde poststukken 

• overige poststukken en gerelateerde zendingen 

Alle aanbieders 

 

 Volume van brievenpost, uitgesplitst naar 

• gewone brievenpost en kaarten 

• direct mail 

• aangetekende post 

• verzekerde poststukken 

• overige brievenpost 

Universele dienstverlener 

Kwaliteit
29
  Overkomstduur van binnenlandse en buitenlandse poststukken: 

Binnenlandse post: 

• % brievenpost dat op tijd komt volgens de nationale 

prestatie-indicatoren 

• % pakketten dat op tijd komt volgens de nationale prestatie-

indicatoren 

Internationale post: 

• % poststukken afgeleverd binnen D+3 (werkdagen) 

• % poststukken afgeleverd binnen D+5 (werkdagen) 

Nationale toezichthouder 

Prijzen Prijzen voor binnenlandse/Europese/internationale poststukken: 

• binnenlandse diensten: standaard tarief voor standaardbrief 

onder de 20 gram 

• intra EU diensten: standaard tarief voor standaardbrief onder 

de 20 gram 

• internationale diensten: standaard tarief standaardbrief 

onder de 20 gram 

Nationale toezichthouder 

Kortingen Minimum korting 

Maximum korting 

Het aantal brieven dat binnen dit bereik valt 

Universele dienstverlener 

Bron: Eurostat 2006 EU Postal data collection. 

                                                
29
  Hieronder valt eveneens de breedte van de universele postdienst. Deze indicatoren gelden derhalve alleen voor 

de universele postdienstverlener. Bij internationale post staat D voor dag. D+3 betekent dat de post drie 

werkdagen na het posten is bezorgd.  
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2.4 Conclusies 

Bij het liberaliseren van markten is het gangbaar dat tot monitoring overgaan wordt. In dit 

hoofdstuk zijn de monitoringspraktijken in een aantal andere Nederlandse sectoren en die 

in buitenlandse postmarkten omschreven. In de Nederlandse energiesector vraagt DTe 

gedetailleerde informatie op van marktpartijen voor het uitvoeren van marktmonitors. 

Bovendien worden deze voor een aantal indicatoren in een internationale context geplaatst. 

OPTA heeft marktpartijen in de telecomsector eveneens om gedetailleerde informatie 

gevraagd. 

De toezichthouders op buitenlandse postmarkten vragen in het kader van hun 

monitoringsactiviteiten in de meeste gevallen eveneens gedetailleerde (en in sommige 

gevallen commercieel gevoelige) informatie op. Dit geldt voor zowel de voormalige 

staatsmonopolist als voor toetreders. Er worden in de postsector, afgezien van de 

postmarktmonitor van Eurostat, echter relatief weinig vergelijkingen gemaakt met 

ontwikkelingen in het buitenland. 
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3 Aanpak monitoringskader  

3.1 Inleiding 

Deels voortbouwend op de ervaring in andere sectoren en uit een aantal relevante landen, 

ontwikkelen we in dit hoofdstuk ons monitoringskader voor de OPTA Postmonitor. 

We behandelen in paragraaf 3.2 eerst enkele fundamentele overwegingen met betrekking 

tot het monitoringskader. Vervolgens beschrijven we, in paragraaf 3.3, de te hanteren (en 

in ons marktonderzoek daadwerkelijke gehanteerde) indicatoren. Ten slotte gaan we in op 

de vraag hoe de markt ten behoeve van de uitvoering van de monitor gesegmenteerd moet 

worden (paragraaf 3.4).  

3.2 Algemene overwegingen bij het monitoringskader 

Een belangrijke eerste vraag die bij de ontwikkeling van een monitoringskader aan de orde 

is gekomen, is of er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen informatie over TNT 

en informatie over nieuwe aanbieders. Zoals we in de beschrijving van de 

monitoringsactiviteiten van Postcomm hebben gezien,
30
 wordt een dergelijk onderscheid in 

het Verenigd Koninkrijk gemaakt. Ook Eurostat heeft een meer gedetailleerde vragenlijst 

voor universele dienstverleners dan voor andere aanbieders. 

Om redenen die wij hieronder zullen uiteenzetten denken we echter dat er in beginsel geen 

aanleiding is om ook voor het Nederlandse monitoringskader een dergelijk onderscheid te 

maken.  

In de eerste plaats is er, afgezien van de universele dienstverlening, geen verschil in de 

bevoegdheden van OPTA om informatie op te vragen bij TNT of bij andere aanbieders. 

Hoewel TNT wel specifieke rapportageverplichtingen ten aanzien van de universele 

dienstverlening heeft, wordt de reikwijdte van deze verplichtingen in de toekomst 

aanzienlijk beperkt aangezien na liberalisering ook de omvang van de universele 

dienstverlening sterk beperkt wordt. 

Ten tweede is het merendeel van de in het kader op te nemen indicatoren relevant voor 

zowel TNT als voor toetreders. Er is dan ook geen fundamentele aanleiding om voor TNT 

een andere standaard te hanteren dan voor toetreders. Informatie over de geleverde 

kwaliteit is hier wellicht de enige uitzondering op. Aangezien TNT hier reeds afzonderlijk 

over rapporteert hoeft dit echter niet in de monitor opgenomen te worden. 

                                                
30
  Zie paragraaf 2.3.1. 
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We hebben dan ook geen onderscheid gemaakt tussen TNT en nieuwe aanbieders. Op 

een enkel punt, zoals bijvoorbeeld het aantal brievenbussen, is informatie momenteel 

mogelijk niet relevant voor toetreders.  

Om de administratieve lasten te beperken hebben we wel een minimum-omzetdrempel 

gehanteerd. Hierbij moest de volledige vragenlijst uitsluitend worden ingevuld door 

ondernemingen met een omzet in post- en gerelateerde activiteiten van minimaal  

€ 500.000. 

Een tweede fundamentele vraag is in hoeverre aansluiting gezocht moet worden bij de 

Eurostat vragenlijst zoals omschreven in paragraaf 2.3.4 hierboven. Deze is in het najaar 

van 2006 aan de nationale toezichthouders gestuurd met het verzoek deze aan 

marktpartijen te stellen. Het merendeel van de vragen van Eurostat is tevens relevant voor 

het monitoringskader. Idealiter zou van marktpartijen echter aanzienlijk meer gedetailleerde 

informatie moeten worden gevraagd dan door Eurostat voorzien. 

Om redenen van efficiency en ter beperking van de administratieve lasten hebben we de 

vragen van Eurostat integraal in onze vragenlijst opgenomen zodat deze niet afzonderlijk 

verstuurd hoeft te worden. In een groot aantal gevallen gaan onze vragen echter verder 

dan de door Eurostat voorgestelde vragen.
31
  

Een derde belangrijke vraag is of het kader ook expliciet aandacht zou moeten schenken 

aan de ontwikkelingen op buitenlandse postmarkten. DTe vergelijkt bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van bepaalde indicatoren in de Nederlandse gas- en elektriciteitsmarkten 

expliciet met de ontwikkeling van deze indicatoren in een aantal andere Europese landen. 

In de postmonitors in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden zijn vergelijkingen van 

het buitenland echter vrij selectief. 

In onze ogen bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de Nederlandse en buitenlandse 

postmarkten. Deze verschillen zijn structureel (bijvoorbeeld de relatief hoge 

bevolkingsdichtheid in Nederland) alsmede beleidsmatig (verschillen in mate en snelheid 

van liberalisering, vroege privatisering van TNT). In het licht van deze verschillen achten 

we vergelijkingen met ontwikkelingen in het buitenland slechts van zeer beperkte waarde. 

Voor het OPTA monitoringskader is ons advies dan ook om geen expliciete vergelijkingen 

met ontwikkelingen in het buitenland op te nemen.  

3.3 Te hanteren indicatoren 

Voor het ontwikkelen van het monitoringskader is het van belang om een serie indicatoren 

te selecteren die de ontwikkelingen op de postmarkt zo compleet mogelijk weergeven. 

Bovendien is het belangrijk om de relevante marktdimensies zo goed mogelijk te dekken 

                                                
31
  Op een paar punten gaan de vragen van Eurostat echter verder dan onze vragen, zoals bij de vraag naar de 

minimum en maximum kortingen. 



 

RBB Economics  Pagina 24 

met een niet al te groot aantal indicatoren. Idealiter zouden deze indicatoren kwantitatief 

meetbaar moeten zijn. Echter, meer kwalitatieve indicatoren kunnen in bepaalde gevallen 

een goede aanvulling vormen en dienen eveneens in overweging genomen te worden.  

De bedoeling is om de ontwikkelingen op de volledig geliberaliseerde postmarkt over 

langere tijd te volgen. Hierom is het noodzakelijk dat indicatoren over een periode van 

meerdere jaren gevolgd kunnen worden en zo over de tijd vergelijkbaar blijven.  

Samengevat dienen geselecteerde indicatoren: 

• relevante kenmerken van de postmarkt zo volledig mogelijk in kaart te brengen; 

• kwantitatief meetbaar te zijn en indien noodzakelijk aangevuld met kwalitatieve 

indicatoren; 

• relatief eenvoudig waarneembaar te zijn; 

• over de tijd vergelijkbaar te zijn. 

OPTA heeft vooraf aangegeven dat de te hanteren indicatoren ten minste de volgende 

factoren moeten omvatten: 

• de marktomvang;  

• de (grootte van de) spelers;  

• op welke markten deze spelers actief zijn; en  

• de ontwikkeling van de concurrentie en concurrentiedruk (toe- en uittreders, 

marktaandelen, ontwikkeling van tarieven, dienstenaanbod etc.).  

Voor het uitvoeren van de postmarktmonitor kan op basis van het “structure-conduct-

performance” paradigma een nuttig onderscheid gemaakt worden tussen indicatoren die 

inzicht geven in de marktstructuur en indicatoren die inzicht geven in de marktuitkomsten.
32
 

In de volgende twee paragrafen worden de indicatoren voor marktstructuur en -uitkomsten 

verder uitgewerkt. 

3.3.1 Marktstructuur 

De marktstructuur in ieder segment kan in kaart gebracht worden aan de hand van 

onderstaande indicatoren.  

 

                                                
32
  Zoals ook door DTe wordt gedaan in de gasmonitor – zie paragraaf 2.2.1. 
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• Het aantal aanbieders in ieder segment  

Aan de hand van deze indicator kan de mate van concurrentie per segment op een 

oppervlakkige manier beoordeeld worden. In een markt met te weinig spelers kan 

effectieve concurrentie worden belemmerd. In een sterk geconcentreerde markt 

zouden spelers marktuitkomsten eenzijdig kunnen beïnvloeden.  

In onze ogen kan hier een zinvol onderscheid gemaakt worden naar het (eigen) 

bezorgnetwerk van de aanbieder in kwestie, aangezien de door een aanbieder 

veroorzaakte concurrentiedruk hier aanzienlijk door beïnvloed kan worden.  

Naast TNT Post is er momenteel een tweetal aanbieders in de Nederlandse markt 

actief (Sandd en Selekt Mail) die twee maal per week naar vrijwel alle adressen in 

Nederland geadresseerde post bezorgen en hiermee een 72-uurs service kunnen 

aanbieden. Daarnaast is er een aantal aanbieders met een meer beperkt of geen 

bezorgnetwerk. We segmenteren de aanbieders daarom op de volgende manier: 

- het aantal aanbieders met een landelijk dekkend bezorgnetwerk, minimaal vijf 

dagen per week; 

- het aantal aanbieders met een landelijk dekkend bezorgnetwerk, minimaal 

twee dagen per week; 

- het aantal aanbieders met een bezorgnetwerk met beperkte dekking; en 

- het aantal aanbieders zonder eigen bezorgnetwerk. 

Deze informatie is op hoofdlijnen openbaar beschikbaar. Op een meer 

gedetailleerd niveau (bijvoorbeeld exacte afbakening van bezorggebieden, 

bezorgfrequentie in een bepaald gebied) is deze informatie mogelijk commercieel 

gevoelig en niet openbaar beschikbaar.  

• De mate van concentratie in ieder segment  

De meest geschikte manier om dit te meten zal deels afhangen van de kwaliteit 

van de te verkrijgen data. Voorlopig gaan we uit van de twee volgende criteria: 

- het marktaandeel van de grootste aanbieder 

Marktaandelen kunnen worden berekend aan de hand van de grootte van iedere 

speler en de totale marktomvang. Marktaandelen kunnen zowel op basis van 

omzet als op basis van volume berekend worden en we laten dit afhangen van de 

beschikbare informatie. Gezien de historie van de postmarkt als (voormalig) 

monopolie, is het marktaandeel van de grootste aanbieder in onze ogen een 

nuttige indicator om de ontwikkeling van concurrentie in de markt te meten.  
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- de Herfindahl-Hirschmann Index. We bespreken deze index in onderstaand 

kader.
33
 

 

 

De voor de berekening van de waarden van deze indicatoren benodigde informatie 

is doorgaans niet volledig openbaar beschikbaar.
34
 

• Toegang tot bezorgnetwerken 

Toegang tot delen van het netwerk van de universele postdienstverlener kan 

noodzakelijk zijn voor gezonde concurrentie. Toegang tot postbussen is 

bijvoorbeeld essentieel om aan zakelijke (postbus)adressen te kunnen leveren. In 

sommige landen, met name het Verenigd Koninkrijk, bestaat tevens een 

gereguleerde vorm van toegang tot het bezorgnetwerk. Zoals we in hoofdstuk 2 

gezien hebben, wordt het gebruik door concurrenten van toegang tot faciliteiten 

van de incumbent in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland expliciet gemonitord.  

Hoewel concurrentie op de Nederlandse markt tot nu toe veelal plaatsvindt door 

aanbieders met eigen bezorgnetwerken, achten we het relevant om het gebruik 

van toegang als afzonderlijke indicator in het monitoringskader op te nemen. In de 

marktmonitor hebben we hiertoe een vraag opgenomen. Informatie hieromtrent is 

niet openbaar beschikbaar. 

• Het aantal toe- en uittreders  

Het aantal toetreders kan gebruikt worden om op een indirecte manier te meten in 

hoeverre een markt gekarakteriseerd wordt door toetredingsbarrières. Lage 

toetredingsbarrières hebben over het algemeen een gunstige invloed op het 

functioneren van een markt.  

Opgemerkt moet wel worden dat het aantal toetreders de toetredingsbarrières niet 

op een perfecte manier weergeeft. Zelfs als toetredingsbarrières laag zijn, zal er 

                                                
33
  Zie ook U.S. Department of Justice (1997) Horizontal Merger Guidelines, paragraaf 1.5.  

34
  Met gebruik van aannames kan met beperkte informatie een inschatting van de HHI gegeven worden.  

De Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) wordt frequent gebruikt in mededingingszaken 

en is gedefinieerd als de som van het kwadraat van de marktaandelen van elk van de 

aanbieders in een markt. De maximumwaarde van de HHI index is 10.000 (in geval van 

een monopolie), terwijl de minimumwaarde in de richting van 0 gaat (in geval van een 

zeer sterk gefragmenteerde markt).  

Markten met een HHI lager dan 1.000 worden normaal gesproken niet als 

geconcentreerd beschouwd. In de visie van het Amerikaanse Department of Justice 

(DOJ) is een markt beperkt geconcentreerd wanneer de HHI tussen de 1.000 en 1.800 

ligt. Wanneer de HHI groter is dan 1.800 is de markt volgens het DOJ geconcentreerd. 
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niet noodzakelijkerwijs toetreding plaatsvinden indien de reeds aanwezige 

aanbieders efficiënt opereren en competitieve prijzen hanteren. Wel wordt vaak 

waargenomen dat op een onlangs geliberaliseerde markt toetreding plaatsvindt.  

Het aantal uittreders verschaft eveneens nuttige informatie over de manier waarop 

de markt zich ontwikkelt. 

Hoewel deze variabelen in principe kwantitatief gemeten kunnen worden, is ook de 

kwalitatieve dimensie hier van belang: toetreding door een gevestigde 

onderneming kan een ander effect op de markt hebben dan toetreding door een 

klein startend bedrijf.  

Deze informatie is op geaggregeerd niveau grotendeels openbaar beschikbaar. Dit 

geldt echter niet voor de gegevens omtrent toe- en uittreding per segment.  

3.3.2 Marktuitkomsten 

Mogelijke indicatoren die inzicht geven in de marktuitkomsten zijn: 

• De totale marktgrootte in ieder segment  

Hoewel de totale marktgrootte deels exogeen onder de invloed van factoren zoals 

de economische ontwikkeling en de mate van substitutie naar elektronische 

vormen van communicatie totstandkomt, geeft de ontwikkeling van de totale 

marktgrootte toch enig inzicht in de mate van functioneren van de markt. Een 

concurrerende markt met innovatieve producten en prijzen op competitieve niveaus 

zal, ceteris paribus, een grotere omvang hebben dan een markt met hoge prijzen 

zonder innovatie.  

De totale marktgrootte kan worden berekend door de omzet van alle aanbieders in 

elk segment bij elkaar op te tellen. Aangezien niet alle aanbieders benaderd 

konden worden en niet alle benaderde aanbieders hebben gereageerd, is het 

zinvol om de marktgrootte ook als geheel in te schatten. Hiertoe hebben we de 

benaderde aanbieders gevraagd om behalve de gegevens over hun eigen omzet 

en volumes, ook de totale marktgrootte in te schatten. Deze inschattingen zijn 

vervolgens gecombineerd om tot een “gemiddelde” inschatting van de totale 

marktgrootte te komen.
35
 

• Tarieven en gemiddelde opbrengsten  

Zoals hierboven is weergegeven ontstaan op een concurrerende markt prijzen op 

competitieve niveaus. Het is daarom van belang om tarieven en 

tariefontwikkelingen in kaart te brengen. De hoogte en de ontwikkeling van de 

opbrengsten kan een indicatie vormen voor de effecten die de ontwikkeling van 

concurrentie op de markt heeft.  

                                                
35
  Deze methode is ook gehanteerd in TNO (2003), Basigegevens postbezorging 2003: volumeaandelen en grootte 

van postcategorieën.  
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Op basis van onze vragenlijst kunnen gemiddelde opbrengsten in principe 

berekend worden op basis van de informatie over volumes en omzet per segment. 

We hebben echter tevens een vraag opgenomen naar de standaard tarieven per 

gewichtscategorie (op basis van de tariefstructuur van TNT). 

Postbedrijven verlenen doorgaans korting aan klanten die grote partijen versturen. 

Het is daarom tevens zinvol om de verstrekte kortingen in kaart te brengen. 

Aangezien het hier om commercieel zeer gevoelige informatie gaat, hebben we 

ons in navolging van de Eurostat vragenlijst uitsluitend geconcentreerd op de 

verstrekte minimum en maximum kortingen, plus het percentage brieven waarvoor 

korting gegeven wordt. Hierbij moet opgemerkt worden dat tijdens de gesprekken 

met marktpartijen naar voren is gekomen dat marktpartijen, als zij al informatie 

over hun prijzen zouden willen verschaffen, eerder nog de gemiddelde korting dan 

de absolute bodemprijs willen verstrekken. 

Informatie over tarieven is openbaar beschikbaar voorzover het standaardtarieven 

betreft die gepubliceerd zijn. Dit geldt met name voor TNT. De tarieven van andere 

aanbieders zullen veelal niet openbaar beschikbaar zijn. Informatie over 

gemiddelde opbrengsten kan voor TNT wellicht op een zeer geaggregeerd niveau 

uit gepubliceerde gegevens in de jaarrekening berekend worden. Informatie per 

segment en informatie over andere aanbieders is echter niet openbaar 

beschikbaar.  

• Kwaliteit  

Naast prijs is ook de geleverde kwaliteit een belangrijke marktuitkomst. De 

geleverde kwaliteit in postdiensten heeft diverse dimensies, waaronder de 

overkomstduur, het percentage brieven dat niet of verkeerd bezorgd wordt 

(bezorgzekerheid), account management etc. 

TNT is van oudsher verplicht geweest om informatie omtrent de overkomstduur te 

publiceren en we achten het zinvol om deze informatie ook in de marktmonitor op 

te nemen. De rapportageverplichting van TNT heeft betrekking op de universele 

dienstverlening. Aangezien de omvang hiervan na inwerkingtreding van de nieuwe 

Postwet beperkt wordt, zal ook de rapportageverplichting van TNT in de toekomst 

een meer beperkte reikwijdte hebben.  

In onze ogen is het niet noodzakelijk om de overkomstduur voor het deel van de 

markt dat niet tot de universele dienstverlening behoort te monitoren, noch de 

overkomstduur van concurrenten. Tot nu toe vindt concurrentie in de markt juist op 

basis van een lagere kwaliteit plaats (in de zin dat concurrenten uitsluitend een 72-

uurs dienst aanbieden door op twee dagen per week te bezorgen). Bovendien zijn 

de bezorgdagen van concurrenten deels flexibel.
36
 Het monitoren van de 

overkomstduur in het vrijgegeven deel van de markt verschaft hierdoor weinig 

zinvolle informatie en kan mogelijk zelfs verkeerde signalen afgeven.  
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Hoewel het in theorie mogelijk is om ook andere kwaliteitsdimensies te monitoren 

(bijvoorbeeld het percentage post dat verloren gaat), is de toegevoegde waarde 

van dergelijke indicatoren in onze ogen gering. Gezien tevens de aanzienlijke 

administratieve lasten die met het meten van kwaliteitsindicatoren gepaard gaan, 

zien wij geen aanleiding om aanvullende kwaliteitsindicatoren expliciet in het 

monitoringskader op te nemen. 

Aangezien TNT de overkomstduur reeds afzonderlijk rapporteert is het niet 

noodzakelijk om dit in het monitoringskader op te nemen. 

• Innovatie  

Liberalisering van de markt kan mogelijk leiden tot een toename van innovatieve 

producten in de markt. Wij denken dan ook, in navolging van bijvoorbeeld 

Postcomm,
37
 dat innovatie als afzonderlijke indicator in het monitoringskader 

opgenomen zou moeten worden. 

Innovatie is lastig in kwantitatieve termen te meten. De indicator kan echter 

evengoed een kwalitatieve vorm aannemen. Informatie over innovatie is deels 

openbaar beschikbaar.  

• Efficiëntie  

Het verbeteren van het efficiëntieniveau van de universele dienstverlener kan een 

belangrijke drijfveer voor liberalisering zijn. In het Verenigd Koninkrijk houdt de 

toezichthouder expliciet toezicht op de efficiëntie van Royal Mail en komt dit 

indirect ook in het monitoringskader (in de vorm van de winstgevendheid van het 

bedrijf) terug. 

In Nederland is het regelgevend kader voor postdiensten van oudsher minder op 

efficiëntie gericht geweest. Doordat TNT reeds in een vroeg stadium is 

geprivatiseerd, is het bedrijf reeds lang aan de prikkels van de kapitaalmarkten 

blootgesteld. 

Gezien deze achtergrond en het gevoelige karakter van de voor een dergelijke 

indicator benodigde informatie, hebben we efficiëntie niet expliciet in ons 

monitoringskader opgenomen. In aansluiting op de Eurostat vragenlijst hebben we 

wel een vraag opgenomen over het kostenniveau van de aanbieders. We 

verwachten echter dat deze informatie, voorzover deze al verstrekt zal worden, 

lastig te interpreteren zal zijn. 

 

                                                                                                                                   
36
  Selekt Mail hanteert bijvoorbeeld een tweetal bezorgslagen: één van maandag tot woensdag en één van 

donderdag tot zaterdag. Bezorgers hebben de vrijheid om het daadwerkelijke moment van bezorging binnen elk 

van deze bezorgslagen te kiezen.  
37
  Zie paragraaf 2.3.1. 
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• Aantal dienstverleningspunten  

Eenvoudige toegang tot de universele postdienst is van maatschappelijk belang. 

Hiervoor is het van belang dat er voldoende toegangspunten tot het netwerk zijn 

voor eindgebruikers. Het gaat hier om het aantal postvestigingen, zakelijke 

dienstverleningspunten, verkooppunten voor postzegels, postbussen en 

brievenbussen. De meeste van deze indicatoren zijn ook opgenomen in de 

vragenlijst van Eurostat.  

Het aantal dienstverleningspunten is deels een uitkomst van het regelgevend kader 

en wordt niet altijd volledig door de markt bepaald. TNT rapporteert reeds 

afzonderlijk aan OPTA over het aantal dienstverleningspunten. Aangezien de 

Eurostat vragenlijst afzonderlijk op deze elementen ingaat, hebben we deze vragen 

tevens in onze vragenlijst opgenomen. Door de afzonderlijke 

rapportageverplichting van TNT is deze informatie deels reeds openbaar 

beschikbaar.  

3.3.3 Overzicht 

We vatten de indicatoren in het monitoringskader samen in Tabel 9. De vraag in de 

vragenlijst omtrent efficiëntie (vraag 8) is uitsluitend opgenomen om aansluiting te vinden 

bij de Eurostat vragenlijst en maakt geen deel uit van het voorgestelde monitoringskader.  
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Tabel 9 

Indicatoren in Monitoringskader 
  

Hoofdgroep Categorie Indicatoren Relevante 

vragen in  

vragenlijst 

Marktstructuur Aantal 

aanbieders 

 

Aantal aanbieders met een landelijk dekkend bezorgnetwerk, 

minimaal vijf dagen per week 

Aantal aanbieders met een landelijk dekkend bezorgnetwerk, 

minimaal twee dagen per week 

Aantal aanbieders met een bezorgnetwerk met beperkte dekking 

Aantal aanbieders zonder eigen bezorgnetwerk 

1,3 

 

1,3 

 

 

1,3 

1,3 

 Concentratie Marktaandeel van de grootste aanbieder 

De HHI 

5, 6 

5, 6 

 Toegang Mate waarin toegang tot bezorgnetwerken gebruikt wordt 7 

 Toe/uittreding Aantal toe- en uittreders per segment 2 

Marktuitkomsten Marktomvang Totale marktgrootte in ieder segment 5, 6 

 Prijzen Tarieven en gemiddelde opbrengsten 9 (plus 5, 6) 

 Kwaliteit Overkomstduur 

Innovatie 

Aantal dienstverleningspunten 

Niet opgenomen 

2.3 

4 

3.4 Segmentatie van de markt 

De opdrachtomschrijving van OPTA geeft de volgende aandachtspunten met betrekking tot 

de te hanteren segmentatie: 

• De markt verdelen in marktsegmenten (B2B, B2C, C2C, C2B); 

• Onderscheid maken in brieven t/m en boven 50 gram; 

• Per marktsegment een onderscheid maken tussen verschillende producten 

(brieven, direct mail, geadresseerde en niet-geadresseerde zendingen, drukwerk, 

tijdschriften, pakketten, koeriersdiensten, exprespost, kranten en aanvullende 

diensten);  

• Onderscheid maken tussen binnenlandse post en post naar en vanuit het 

buitenland. 

Om het aantal segmenten beheersbaar te houden, is het nodig om een selectie te maken 

uit alle mogelijke combinaties die uit bovenstaande uitgangspunten voortvloeien. In het 

bijzonder is het in onze ogen niet noodzakelijk om voor post naar en vanuit het buitenland 

een soortgelijke mate van detail te hanteren als voor binnenlandse post. Voor buitenlandse 

post hebben we de volgende segmentering voorgesteld: 

• brieven (incl. drukwerk); en 
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• koerier, expres en pakketten, 

in beide gevallen afzonderlijk voor inkomende en uitgaande post. 

Voor de definitie van het begrip “drukwerk” sluiten we aan bij de huidige Postwet (artikel 

1b). Hoewel het onderscheid tussen brieven en drukwerk in de nieuwe Postwet zal 

verdwijnen, is het in onze ogen noodzakelijk om brieven en drukwerk afzonderlijk in het 

monitoringskader op te nemen. De reden hiervoor is dat de liberalisering van de markt per 

1 januari 2008 slechts op brieven (tot 50 gram) betrekking zal hebben; drukwerk is reeds 

geliberaliseerd. De ontwikkelingen na 2008 in deze segmenten zullen naar verwachting 

dan ook aanzienlijke verschillen vertonen. 

Gezien de verwachte verschillen in de ontwikkeling van concurrentie voor losse post en 

partijenpost, is het in onze ogen eveneens zinvol om in aanvulling op bovenstaande 

onderverdelingen tevens een onderscheid te maken tussen losse post en partijenpost. Dit 

onderscheid is uitsluitend relevant voor brieven.  

Gezien de wenselijkheid van consistentie met de Eurostat vragenlijst (zie paragraaf 2.3.4) 

hebben we ook aangetekende brieven en aangetekende brieven met aangegeven waarde 

als afzonderlijke segmenten opgenomen. 

De hieruit voortvloeiende segmentatie van de markt is schematisch weergegeven in Tabel 

10.  
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Tabel 10 

Segmentatie 
  

    B2B B2C C2B C2C 

Nationaal Brieven  

(excl. aangetekend/verzekerd) 

Tot 50 gram Tegen enkelstukstarief     

   Partijenpost     

  Boven 50 gram Tegen enkelstukstarief     

   Partijenpost     

 Aangetekende brieven       

 Aangetekende brieven met aangegeven waarde      

 Overige brieven       

 Totaal brieven       

 Geadresseerd drukwerk Kranten      

  Tijdschriften      

  Direct mail      

 Totaal geadresseerd drukwerk       

 Ongeadresseerd drukwerk       

 Koerierdiensten       

 Expresdiensten       

 Pakketten       

 Totaal koerier, expres en pakketten       

 Overige post- en gerelateerde diensten, niet elders opgenomen     

Internationaal, 

uitgaand 

Totaal brieven en drukwerk     

 Totaal koerier, expres en pakketten     

 Overige post- en gerelateerde diensten, niet elders opgenomen     

Internationaal, 

inkomend 

Totaal brieven en drukwerk      

 Totaal koerier, expres en pakketten      

 Overige post- en gerelateerde diensten, niet elders opgenomen     

 

Uit de antwoorden op de vragenlijst is gebleken dat deze segmentatie tamelijk 

gedetailleerd is en voor een groot aantal respondenten niet relevant. Het onderscheid 

tussen B2B/B2C en C2B/C2C is voor de meeste respondenten niet van toepassing, 

aangezien de consument hoofdzakelijk van de diensten van de universele dienstverlener 

gebruik maakt en dit slechts een klein deel van de markt uitmaakt.
38
 Bovendien wordt het 

onderscheid tussen B2B en B2C bij veel verspreiders niet gemaakt. Men kent de 

opdrachtgever, maar men kijkt niet waar de zending heen gaat. Een onderscheid op basis 

van categorieën verzenders (zakelijk of consument) is wellicht werkbaarder.
39
 Ook het 

                                                
38
  In 2003 werd dit door SEO op 8% geschat (SEO (2003), Tante Pos krijgt concurrentie). 

39
  Het aantal particulieren dat post aanbiedt bedraagt bovendien slechts 8%, terwijl het MKB en grootbedrijf 

(respectievelijk 20% en 72%) van de markt bedraagt. Misschien is een segmentatie op basis van deze drie 
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onderscheid tussen koerier-, expres- en pakketdiensten wordt door marktpartijen in de 

praktijk niet gemaakt. Bovendien zijn sommige segmenten dermate klein (zoals 

aangetekende post en aangetekende post met aangegeven waarde) dat het algemeen 

economisch belang van deze segmenten relatief klein is. 

We merken op dat hoewel de gehanteerde vragenlijst op bovenstaande segmentatie 

gebaseerd is, de geleverde antwoorden ons niet in staat stellen deze segmentatie volledig 

te volgen in onze rapportage. De bij de beschrijving van de onderzoeksresultaten 

gehanteerde segmentatie in de volgende hoofdstukken is dan ook aanzienlijk beperkter 

dan hierboven beschreven.  

3.5 Administratieve lasten 

De kosten voor een marktpartij om de vragenlijst zoals hierboven beschreven in te vullen 

hangen sterk af van de grootte en complexiteit van de organisatie en van de vraag of de 

benodigde data reeds op de gewenste manier verzameld worden. Data moeten worden 

verzameld, ingevuld, geverifieerd, geaccordeerd, intern besproken worden etc.  

We schatten in dat de hiermee gepaard gaande kosten voor een kleine aanbieder die op 

slechts één segment actief is, beperkt kunnen zijn, wellicht in de orde van grootte van  

€ 1.000 of minder. Voor grotere aanbieders kunnen deze kosten echter hoger zijn, en in de 

tienduizenden euro’s lopen als de benodigde data (in de vorm van de voorgeschreven 

segmentatie) niet direct in de vereiste vorm beschikbaar zijn. 

De mate van segmentatie in de vragenlijst is dus een factor die de administratieve lasten 

beïnvloedt. Marktpartijen hebben in het algemeen aangegeven dat de segmentatie zoals in 

het huidige onderzoek gehanteerd te gedetailleerd is. Overwogen zou moeten worden om 

de mate van detail in de toekomst te beperken en enkele minder belangrijke categorieën 

geheel buiten beschouwing te laten.  

Om de administratieve lasten te beperken hebben we, zoals eerder aangegeven, 

aanbieders met een omzet uit post- en gerelateerde activiteiten in 2005 van minder dan  

€ 500.000 gevraagd uitsluitend enige algemene informatie te verschaffen. We raden aan 

om een dergelijke drempel ook in de toekomst te hanteren en wellicht enigszins op te 

trekken. 

                                                                                                                                   

groepen gewenst, ook omdat blijkt dat grootzakelijke klanten met veel volume eerder overstappen en gebruik 

maken van verschillende aanbieders, terwijl het MKB vaak een one-stop-shop meer waardeert (zie EIM (2005), 

De postmarkt in 2007; Transitie naar een geliberaliseerde postmarkt, p. 18 en p. 50 respectievelijk).  
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4 Uitvoering marktmonitor 

Na de beschrijving van het monitoringskader in de voorafgaande hoofdstukken, bevatten 

de hiernavolgende hoofdstukken de resultaten van de postmarktmonitor die we hebben 

uitgevoerd. Onderstaand gaan we kort in op de uitvoering van de monitor.  

We hebben voor het onderzoek in totaal ongeveer 60 aanbieders benaderd (zie bijlage I). 

Op de Nederlandse postmarkt is een groot aantal aanbieders actief, waaronder met name 

een zeer groot aantal kleine aanbieders van koerier-, expres- en pakketdiensten.
40
 Het was 

binnen het kader van het onderzoek niet mogelijk deze allemaal te benaderen. We hebben 

dan ook een selectie gemaakt waarbij we er naar gestreefd hebben om het grootste deel 

van de markt qua volume te bereiken. Hiervoor zijn een aantal publieke bronnen 

geraadpleegd, waaronder de Gouden Gids en het Internet. We hebben ons geconcentreerd 

op bezorgers van brieven en drukwerk, zoals streekpostbedrijven, reclame verspreiders en 

bezorgers van periodieken (zoals kranten- en tijdschriftbezorgers). Tevens hebben we de 

grootste expresbedrijven (zoals FedEx, UPS en DHL) benaderd.  

Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 hebben we een minimum omzetdrempel gehanteerd 

waarbij de volledige vragenlijst alleen ingevuld hoefde te worden door ondernemingen met 

een omzet uit post- en gerelateerde activiteiten van minimaal € 500.000. Ondernemingen 

met een lagere omzet hoefden uitsluitend enige algemene informatie te verschaffen. 

Er zijn dus in totaal 60 vragenlijsten verstuurd. Hiervan zijn er uiteindelijk 13 geretourneerd 

(22%) met name van de grotere aanbieders. De response onder de kleinere aanbieders en 

onder de aanbieders van koerier-, pakket- en expresdiensten was zeer laag. Met de drie 

grootste aanbieders (TNT, Sandd en Selekt Mail) is ook een persoonlijk gesprek gevoerd. 

Mogelijkerwijs heeft de korte doorlooptijd voor dit project en de hiermee samenhangende 

strakke deadline voor de vragenlijsten, alsmede de eindejaarsdrukte voor 

drukwerkverspreiders, invloed gehad op de respons. 

De aanbieders die de vragenlijst hebben geretourneerd hebben allen slechts een deel van 

de vragen beantwoord, en dit op basis van hooguit een aanzienlijke grovere segmentatie 

dan de segmentatie in de vragenlijst. De beursgenoteerde ondernemingen TNT en Selekt 

Mail (onderdeel van Deutsche Post World Net) hebben geen financiële informatie verschaft 

die niet reeds openbaar beschikbaar was. De commercieel gevoelige vragen (zoals de 

vraag naar kortingen) zijn door vrijwel geen enkele aanbieder beantwoord.  

 

                                                
40
  Ter indicatie: als op de website van de Gouden Gids landelijk wordt gezocht op aanbieders in de rubriek voor 

koeriers- post- en besteldiensten in heel Nederland, dan levert dit meer dan 2.570 treffers op. Hiervan bestaat 

een groot deel uit kleinere aanbieders. In 2001 werd het aantal koeriers door OPTA op 2.200 geschat (zie OPTA 

jaarverslag p. 38). 
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5 Marktstructuur postmarkt  

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we de marktstructuur op de postmarkt aan de hand van het 

uitgevoerde marktonderzoek.  

De beschrijving van de marktstructuur volgt de in paragraaf 3.3.1 opgestelde indicatoren. 

Deze waren de volgende:  

• het aantal aanbieders per segment (paragraaf 5.2); 

• de mate van concentratie in ieder segment (paragraaf 5.3); 

• toegang tot bezorgnetwerken (paragraaf 5.4); en 

• het aantal toe- en uittreders (paragraaf 5.5);  

Het hoofdstuk sluit af met enkele conclusies in paragraaf 5.6. 

5.2 Aantal aanbieders 

5.2.1 Brieven en drukwerk  

TNT is de enige postaanbieder met een landelijk dekkend netwerk met een 

bezorgfrequentie van minimaal vijf dagen per week. Sandd en Selekt Mail hebben beide 

eveneens een vrijwel landelijk dekkend netwerk,
41
 maar bezorgen twee dagen per week 

geadresseerde post. Alfa Groep bestaat uit een aantal (onafhankelijke) regionale 

verspreiders. Hierdoor is de Alfa Groep in staat om diensten via een landelijk dekkend 

netwerk aan te bieden, voor voornamelijk ongeadresseerde post. Dochterondernemingen 

van Deutsche Post en TNT zijn eveneens als landelijke (ongeadresseerde) 

drukwerkverspreiders actief. Het gaat hier respectievelijk om Interlanden
42
 en VSP

43
.  

Een groot aantal verspreiders is regionaal actief in voornamelijk de verspreiding van zowel 

ongeadresseerd als geadresseerd drukwerk. Sommige regionale aanbieders bezorgen 

binnen hun regio minimaal vijf dagen per week (ongeadresseerd) drukwerk. In 

                                                
41
  [vertrouwelijk]  

42
  www.SelektMail.nl/post-verzenden/interlanden/index.cfm?articles_id=1CF6D979-9BCC-4811-8604-

FFE649BEE928 
43
  www.vsp.nl/werkveld.asp?sitecat=2 
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onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten aanbieders, 

hun bezorgnetwerk en bezorgfrequentie.
44
 

Tabel 11 

Netwerk en bezorgfrequentie brieven- en drukwerkaanbieders (2006)  
  

 Bezorgfrequentie 

 Onbekend Minimaal twee maal per 

week 

Minimaal 5 maal per week 

Landelijk dekkend 

netwerk 

 Sandd  

Selekt Mail  

Netwerk VSP  

Interlanden  

Alfa Groep  

TNT 

DistriQ  

PCM Distributie 

 

Netwerk met beperkte 

dekking 

AREK 

Armada 

Avereest Streekpost 

AVO Reclameverspreiding 

B&L Bezorgingen 

Businesspost 

Garant 

Joh. Van de Kamp BV 

Lassche 

Reclameverpreidingsbureau 

Perfect Verspreiding 

Postco Regiopost 

Print Save BV Verspreidingen 

Van Rijk Reclameverspreiding  

RVN Eindhoven/Roosendaal  

Santibiri Verspreidingsburo BV 

De Schakel BV 

Reklamediensten 

SNE Van de Meer 

Stad- en Streekpost Spijkenisse 

Streekpost ’t Hogeland 

Streekpost Bergen-Gennep vof 

Streekpost De Kempen 

Streekpost Pannekoek 

Streekpost.nl 

RM Netherlands 

FRL-Post 

Frowein Huis aan huis 

bezorging 

Gerto streekpost 

Tip Top Verspreidingen 

TVO Verspreidingen BV 

Streekpost Venlo 

Streekpost Leiderdorp 

Stadspost Deventer 

 

Bron: RBB.  

                                                
44
  Daarnaast is een aantal aanbieders actief zonder bezorgnetwerk, bijvoorbeeld aanbieders die internationale post 

vanuit Nederland aanbieden, zoals Swiss Post en Belgian Post. In deze tabel zijn de verschillende koerier-, 

expres- en pakketdiensten niet opgenomen. Zie hiervoor paragraaf 5.2.2. Hetzelfde geldt voor bedrijven die niet 

meer actief zijn (bijvoorbeeld omdat zij failliet zijn gegaan) of die onderdeel uitmaken van een overkoepelend 

orgaan (zoals het geval is bij de Alfa Groep). Verder kan het zijn dat ondernemingen waar niet genoeg informatie 

over beschikbaar is en geen vragenlijst hebben geretourneerd niet zijn opgenomen. 
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De postmarkt kan, op basis van de zender én ontvanger, in verschillende segmenten 

opgedeeld worden. Op de markt voor consumentenpost (C2C en C2B) is alleen TNT een 

relevante speler. Het grootste deel van de enkelstuks brievenpost (de losse post) wordt 

eveneens hoofdzakelijk door TNT bezorgd. Voor zover ons bekend is alleen FRL-Post als 

regionale speler actief als verspreider van enkelstuks geadresseerde brievenpost.
45
 Dit 

geldt mogelijk ook voor enkele kleinere andere aanbieders.  

Indien een segmentatie naar de bezorging van geadresseerde en ongeadresseerde 

brievenpost wordt gemaakt, komt TNT niet als enige speler op een segment naar voren. In 

onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende marktspelers op 

deze segmenten. Landelijke spelers met een bezorgfrequentie van minimaal twee dagen 

per week zijn hierin onderstreept en vet aangegeven. 

                                                
45
  Zie www.frl-post.nl/ 
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Tabel 12 

Aanbieders op segmenten geadresseerde en ongeadresseerde post (2006) 
  

Geadresseerde post Ongeadresseerde post 

TNT 

Netwerk VSP
46
  

Sandd  

Selekt Mail  

PCM Distributie 

DistriQ  

RM Netherlands 

Swiss Post 

Belgian Post 

FRL-Post 

Stadspost Deventer 

Streekpost Leiderdorp 

Streekpost Venlo 

Gerto streekpost  

Joh. Van de Kamp BV 

NDC|VBK 

TVO Verspreidingen BV 

TNT 

Netwerk VSP  

Interlanden 

Alfa Groep  

DistriQ  

AREK 

Armada  

AVO Reclameverspreiding 

B&L Verspreidingen 

Garant 

NDC|VBK 

Joh. Van de Kamp BV 

Lassche Reclameverspreidingsbureau 

Perfect Verspreiding 

Postco Regiopost 

Print Save BV Verspreidingen 

Reklameverspreiding Wiebrens 

Van Rijk Reclameverspreiding  

RVN Eindhoven/Roosendaal 

Santibiri Verspreidingsburo  

De Schakel BV Reklamediensten 

SNE Van de Meer 

Streekpost Pannekoek 

Streekpost.nl 

Tip Top Verspreidingen 

TVO Verspreidingen BV 

Bron: RBB. Onderstreepte en vet gedrukte aanbieders zijn landelijke aanbieders met een 
bezorgfrequentie van minimaal twee dagen per week. 

5.2.2 Koeriers, Expres en Pakketdiensten 

Vrijwel alle expres-, koerier- en pakketdiensten hebben een landelijk dekkend netwerk. 

Bovendien werken zij vaak met andere bedrijven samen om tot een Europese of mondiale 

dekking te komen.
47
 Zoals uit voetnoot 40 blijkt, zijn er in Nederland ongeveer 2.200 

bedrijven actief die expres-, koerier- en pakketdiensten aanbieden. Dit zijn voor het 

merendeel lokale koerierbedrijven. Derhalve is het weergeven van het totaal aantal 

aanbieders voor deze segmenten momenteel buiten beschouwing gelaten. 

                                                
46
  TNT heeft recentelijk aangekondigd dat het via Netwerk VSP, dochter van TNT, ook geadresseerde post gaat 

bezorgen. 
47
  Zo werkt bijvoorbeeld Erasmus Koeriers (www.erasmuskoeriers.nl) samen met FedEx om zo tot een mondiaal 

dekkend netwerk te komen. 
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Het aantal aanbieders op de internationale markt is beperkter. De voornaamste 

internationale spelers op deze segmenten zijn UPS, DHL, FedEx, TNT Express, 

GeoPost/DPD en RM Netherlands. GLS (onderdeel van Royal Mail) en SelektVracht 

(onderdeel van DHL/Deutsche Post dat voornamelijk voor Nederlandse postorderbedrijven 

bezorgt) zijn belangrijke Nederlandse spelers. 

5.2.3 Overige post- en gerelateerde diensten 

[Vertrouwelijk] 
48
 Een andere interessante ontwikkeling op deze markt is dat Postboxx 

postbusdiensten aanbiedt. Postboxx is een onderdeel van HuurEenBox dat zogenaamde 

selfstorage-diensten levert.
49
 

5.3 Concentratie 

5.3.1 Geadresseerde brieven en drukwerk 

Onze inschatting van de marktaandelen van de voornaamste aanbieders op de markt voor 

geadresseerde post gedurende 2006 is weergegeven in Figuur 3. TNT is nog steeds veruit 

de grootste aanbieder, gevolgd door Sandd en Selekt Mail.  

                                                
48
  [Vertrouwelijk] 

49
  Zie www.postboxx.nl voor meer informatie. 
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Figuur 3 
Marktaandelen geadresseerde post op basis van volume, 2006 
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Bron: Informatie betrokken aanbieders. 

Op basis van deze marktaandelen ligt de HHI in de markt op een waarde rond 7.800.  

Aangezien in 2005 de grens tussen de geliberaliseerde en voorbehouden markt nog op 

100 gram lag, is er voor dat jaar (waar onze vragenlijst betrekking op had) door TNT noch 

door andere postbedrijven een doorsnijding verschaft met als grens 50 gram. Hierdoor is 

het niet mogelijk om voor 2005 deze segmentatie te gebruiken. 

Wel is een schatting beschikbaar van het totale marktaandeel van alternatieve aanbieders 

halverwege 2005 in de diverse segmenten van de markt die op dat moment geliberaliseerd 

waren. Deze gegevens zijn, afzonderlijk voor de segmenten “home shopping”; “sponsored 

media”; “charity”; “brieven zwaarder dan 100 gram” en “publishing” weergegeven in Figuur 

4.
50
  

                                                
50
  Met home shopping wordt de markt voor de verspreiding van drukwerk voor postorder bedrijven en dergelijke 

bedoeld. Bij sponsored media moet gedacht worden aan magazines waarbij een bepaald product (of meerdere 

producten) benadrukt wordt (bijvoorbeeld de periodieken die automerken of verzekeraars aan hun klanten 

versturen). Charity slaat op de zendingen voor goede doelen. Bij publishing gaat het om tijdschriften en 

magazines.  
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Figuur 4 
Geschat totaal marktaandeel alternatieve aanbieders per vrijgegeven segment, 
halverwege 2005 
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Bron: Changing the Postal Market Place, presentatie Bart Stomphorst (Sandd), slide 6. 

Uit de figuur blijkt dat alternatieve aanbieders het sterkst zijn op de segmenten 

“homeshopping” en “sponsored media”. In 2005 lag het marktaandeel van alternatieve 

aanbieders op deze segmenten reeds rond de 35 en 25% respectievelijk. In “charity” en 

“direct mail” hadden alternatieve aanbieders op dat moment een gezamenlijk marktaandeel 

van ongeveer 15%. Het marktaandeel van alternatieve aanbieders in de segmenten 

“brieven boven 100 gram” en “publishing” lag rond de 5%. 

5.3.2 Kranten en tijdschriften 

De grootste spelers op de markt voor de verspreiding van kranten en tijdschriften zijn 

vermoedelijk DistriQ, de dochteronderneming van De Telegraaf Media Groep, en PCM 

Distributie, de dochteronderneming van PCM Uitgevers.  

Uit vertrouwelijke informatie van DistriQ blijkt dat het marktaandeel van DistriQ in de 

krantensector op basis van volume op ongeveer [vertrouwelijk] geschat wordt. 

Aangenomen dat PCM Distributie een gelijk marktaandeel heeft en de rest van de markt 

versnipperd is en een marktaandeel van 1% heeft, zou de HHI [1.500-2.500] zijn. Op basis 

van omzet is het marktaandeel van DistriQ ongeveer [vertrouwelijk] en zou de HHI, 

uitgaande van dezelfde veronderstellingen, [2.000-3.000] bedragen.  
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In de tijdschriftensector blijkt uit vertrouwelijke informatie van DistriQ dat het eigen 

marktaandeel, zowel op basis van volume als omzet, op ongeveer [vertrouwelijk] geschat 

wordt. Dit betekent dat de HHI, uitgaande van de eerder gebruikte veronderstellingen, 

[2.000-3.000] zou zijn. 

5.3.3 Ongeadresseerd drukwerk 

Op de markt voor ongeadresseerd drukwerk is een aantal partijen actief, waarvan VSP, 

DistriQ, Interlanden en TNT de grootste zijn. Interlanden is een dochter van Deutsche Post 

en heeft een aantal samenwerkingsverbanden met andere dochters van Deutsche Post.
51
 

De Alfa Groep bestaat uit een aantal (onafhankelijke) regionale verspreiders. Alfa Groep 

beschikt op deze manier over een significant marktaandeel (22%). De door TNT 

ingeschatte marktaandelen van de verschillende aanbieders in dit segment zijn 

weergegeven in Figuur 5.
52
 Opgemerkt moet worden dat DistriQ haar eigen marktaandeel 

op dit segment in 2005 zelf hoger inschat (7%). 

Figuur 5 
Marktaandelen Nederlandse ongeadresseerd drukwerk markt (2004) 
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Bron: TNT website: group.tnt.nl/investorrelations/sectorstatistieken/marktstatistieken/index.asp 
bewerkt door RBB. 

VSP is de grootste aanbieder van ongeadresseerd reclamedrukwerk in Nederland en is 

een dochter van TNT. TNT groep beschikt derhalve over een marktaandeel van 48%. Op 

dit segment ligt de HHI rond de 3.600 (hierbij zijn TNT en VSP samengevoegd).  

                                                
51
  Website interlanden: www.interlanden.nl/ 

52
  group.tnt.nl/investorrelations/sectorstatistieken/marktstatistieken/index.asp 
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5.3.4 Koerier-, expres- en pakketdiensten 

Expresdiensten zijn aan post gerelateerde diensten gekenmerkt door het feit dat ze sneller 

zijn dan de universele dienst en van transfer centra gebruik maken voor het vervoer van de 

toevertrouwde stukken (hetgeen het essentiële verschil met koerierdiensten is, waarbij dit 

niet het geval is en de zending tot de bezorging bij de koerier blijft).
53
 Op de website van 

TNT zijn gegevens beschikbaar aangaande de expresmarkt. Hier wordt echter een definitie 

gebruikt gebaseerd op het gewicht van de zending en de bezorgsnelheid. In onderstaande 

figuur wordt deze alternatieve marktdefinitie weergegeven. 

Figuur 6 
Marktafbakening expresdiensten 
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Bron: TNT website: group.tnt.nl/investorrelations/sectorstatistieken/marktstatistieken/index.asp 
bewerkt door RBB. LTL staat voor “Less than Truckload” en is een omschrijving voor relatief klein 
vrachtvervoer. FTL staat voor “Full Truckload”. 

Hieruit blijkt dat de definitie voor expres- en pakketdiensten van TNT en Eurostat 

uiteenlopen. Bij TNT wordt de grens tussen pakketdiensten, expresdiensten en 

koerierdiensten eveneens niet scherp aangegeven.  

Figuur 7 hieronder bevat de door TNT geschatte marktaandelen van de voornaamste 

aanbieders van expresdiensten in Europa. Voor Nederland is geen informatie omtrent 

marktaandelen beschikbaar aangezien de belangrijkste aanbieders (inclusief TNT) hun 

omzet niet afzonderlijk voor Nederland rapporteren. 

                                                
53
  Eurostat 2006 EU Postal data collection. 
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Figuur 7 
Marktaandelen van expresdiensten binnen Europa (2002/2003) 
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Bron: TNT website: group.tnt.nl/investorrelations/sectorstatistieken/marktstatistieken/index.asp. 
Verschillende bronnen uit 2002 en 2003 zijn hiervoor gebruikt en geanalyseerd door McKinsey.  

De HHI op deze markt is, met de vereenvoudigende veronderstelling dat alle overige 

spelers een marktaandeel van 1% hebben, rond de 1.250. Op de Nederlandse markt wordt 

het marktaandeel van TNT op ongeveer 40% geschat.
54
 Dit betekent dat de HHI op de 

Nederlandse markt, aangenomen dat alle andere partijen slechts 1% marktaandeel 

hebben, 1.660 zou zijn. Dit kan als ondergrens beschouwd worden. 

De focus van de voornaamste marktspelers op dit segment is, op basis van de door TNT 

gehanteerde marktdefinitie, weergegeven in Figuur 8. 

                                                
54
  Sandd schat de omvang van deze markt op ongeveer 100 miljoen stuks. TNT geeft in de Concessierapportage 

aan dat het 40 miljoen pakketten heeft vervoerd, hetgeen een marktaandeel van 40% zou inhouden.  
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Figuur 8 

Focus van voornaamste marktspelers 
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Bron: TNT website: group.tnt.nl/investorrelations/sectorstatistieken/marktstatistieken/index.asp 
bewerkt door RBB. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat UPS zich voornamelijk concentreert op tijdzekere leveringen 

en overnight delivery, voor niet hele zware pakketten, terwijl aan de andere kant 

bijvoorbeeld TNT zich breder positioneert. 

5.3.5 Internationale post 

Zoals is aangegeven in paragraaf 5.2.2, is er een aantal zeer grote internationale spelers 

actief die op de markt van koerier-, expres- en pakketdiensten internationale poststukken 

van en naar Nederland vervoeren. Op basis van de beschikbare informatie is het niet 

mogelijk om uitspraken te doen over de mate van concentratie in deze sector. 

TNT is als universele postdienstverlener vermoedelijk de grootste vervoerder van (onder 

andere losse) poststukken van en naar Nederland. Ook Selekt Mail, als onderdeel van het 

Deutsche Post World Net, is een belangrijke speler in deze markt. Op basis van de door 

ons ontvangen informatie is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de mate van 

concentratie in deze sector.  
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5.4 Toegang 

Toegang tot het netwerk van de universele postdienstverlener is in Nederland beperkt tot 

toegang voorzover dit noodzakelijk is voor gezonde concurrentie. Toegang tot postbussen 

is in Nederland wettelijk geregeld
55
 en enkele spelers (zoals Sandd, RM Netherlands en 

Selekt Mail) maken hier gebruik van. Op andere delen van het netwerk van TNT hebben 

partijen nog geen derdentoegang. Concurrentie op de Nederlandse markt vindt nu veelal 

plaats door aanbieders met eigen bezorgnetwerken.  

Een aantal aanbieders maakt gebruik van de diensten van TNT. Op deze manier hoeven 

ze bij het accepteren van grote partijen de verzender niet te verzoeken om bijvoorbeeld 

voor de internationale- en postbussenpost een voorselectie te maken en deze naar TNT te 

brengen. Ook worden de diensten van TNT soms uit kostenbesparingen gebruikt. 

[Vertrouwelijk] 

Op de markt voor expres-, koerier- en pakketdiensten wordt op grote schaal van anderen 

gebruik gemaakt indien het bezorgingsgebied van de speler zelf niet toereikend is. Hier 

hebben we echter geen gedetailleerde informatie over.  

5.5 Toe- en uittreding 

Per segment verschillen de toetredingsdrempels significant. SEO concludeert dat de 

aanwezigheid van schaalvoordelen een belangrijk kenmerk van de postsector is. Voor de 

collectie en distributie van losse brieven die tegen enkelstukstarief worden vervoerd, zijn 

hoge investeringen nodig in een fijnmazig collectie- en distributienetwerk en geavanceerde 

sorteervoorzieningen. De schaalvoordelen bij het collecteren en bezorgen van 

consumentenpost zijn volgens SEO dermate groot dat hier sprake is van een natuurlijk 

monopolie.
56
 Op het business to business (B2B) segment zijn deze voordelen minder 

groot.
57
 Bijl et al (2003) komen echter tot een tegenovergestelde conclusie en stellen dat er 

geen substantiële specifieke investeringen nodig zijn om de postmarkt te betreden
58
 en dat 

er in het algemeen geen onoverkomelijke toetredingsdrempels of structurele kenmerken 

zijn waardoor daadwerkelijke concurrentie binnen een afzienbare periode kan ontstaan.
59
 

Bovendien kan er volgens hen niet gesproken worden van een netwerkindustrie.
60
  

Het dupliceren van het netwerk van TNT inclusief de kwaliteitsniveaus zal in onze ogen een 

uitdaging zijn voor een toetreder. De toetredingsdrempels lijken echter stukken kleiner dan 

                                                
55
  Artikel 2d lid 1 van de Postwet. 

56
  Dat wil zeggen dat het niet efficiënt is voor een tweede partij om toe te treden op dit segment. 

57
  SEO (2005), Tante Pos krijgt concurrentie, effecten van liberalisering op de postmarkt, p. 31. 

58
  Bijl et al (2003), Towards a liberalised postal market, p. 36: “We argue that, since a company does not need to 

make substantial specific investments to enter the postal market, there are no monopolistic bottlenecks…”  
59
  Ibid, p. 37: “The postal sector does not, on the whole, have any insurmountable entry barriers or any structural 

characteristics that would restrict actual competition within a reasonable period”. 
60
  Ibid, p. 52. 
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in traditionele netwerkindustrieën (bijvoorbeeld de telecommunicatie- of energiesector), 

aangezien de verzonken investeringen in dergelijke sectoren significant hoger liggen. 

Bovendien lijkt het aannemelijk dat effectieve concurrentie mogelijk is op basis van 

differentiatie, waarvoor het netwerk van TNT niet volledig gedupliceerd hoeft te worden.
61
 

Het feit dat het netwerk voor huis-aan-huis leveringen van geadresseerde poststukken al 

gedupliceerd is door bijvoorbeeld de grote landelijke dagbladverspreiders, die dagelijks 

post bezorgen in heel Nederland, en door Sandd en Selekt Mail, zij het met een lagere 

frequentie, geeft aan dat toetreding wel degelijk mogelijk is. 

Toetredingsdrempels op een kleiner geografisch gebied, of op één segment of enkele 

segmenten zijn significant lager. In het EIM onderzoek komt naar voren dat aanbieders 

stellen dat het realiseren van volume essentieel is en dat als er onvoldoende volume wordt 

gerealiseerd er met verlies wordt gedraaid.
62
 Hiervoor is een financiële buffer nodig. TNT is 

echter van mening dat volume geen echt grote toetredingsbarrière is, aangezien een 

toetreder op relatief kleine schaal actief kan zijn (zoals de verschillende stads- en 

streekpostvervoerders) die hun geografische gebied kunnen uitbreiden.
63
 

Toetredingsdrempels op de markt voor regionale en nationale koerierdiensten zijn minder 

hoog, waardoor minder grote investeringen nodig zijn. Voor het bezorgen van pakketten op 

een klein geografisch gebied zijn in principe geen grote investeringen nodig. Op het 

moment dat een groter bezorggebied wordt bestreken en bijvoorbeeld ‘overnight delivery’ 

gegarandeerd wordt, zijn significante investeringen in omslagpunten (hubs), eigen vervoer 

(vliegtuigen en auto’s) en een logistiek systeem noodzakelijk. 

De investeringen die benodigd zijn om als lokale drukwerkverspreiders toe te treden zijn 

eveneens relatief laag.
64
 

De mogelijkheid tot toetreding hangt derhalve af van de hoogte van de 

toetredingsdrempels. Partijenpost is over het algemeen het meest aantrekkelijk voor 

toetreders, aangezien hiervoor geen hoge investeringen in sorteercentra benodigd zijn en 

aangezien hiervoor niet altijd een 24-uurs service vereist is, zodat volstaan kan worden met 

bezorging op slechts enkele dagen per week. Dit verklaart dat de landelijke aanbieders 

Sandd en Selekt Mail zich in eerste instantie hebben gericht op grote, voorgesorteerde 

partijen. Daarenboven zijn er legio regionale drukwerkverspreiders actief (zie paragraaf 

5.2.1). 

RM Netherlands (een dochter van Royal Mail) heeft vanaf 1999 ervaring en expertise 

opgebouwd op de Nederlandse postmarkt.
65
 Sandd en Selekt Mail zijn respectievelijk in 

                                                
61
  RBB Economics (2003), Entry barriers in the Dutch postal market: A report for the Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). 
62
  Dit blijkt ook uit Changing the Postal Market Place, presentatie Bart Stomphorst (Sandd), slide 14. 

63
  EIM (2005), De postmarkt in 2007; Transitie naar een geliberaliseerde postmarkt, p. 32. 

64
  Voor het opstarten van een bedrijf voor het verspreiden van reclamedrukwerk is in eerste instantie niet meer 

nodig dan ruimte die als sorteer en opslagcentrum kan dienen. Blijkbaar is 9 m
2
 hiervoor voldoende (zie de 

geschiedenis van All-Inn verspreidingen op www.verspreidingen.nl). 
65
  www.rm-nl.nl 
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2001 en 2002 toegetreden en richten zich middels voornamelijk grote voorgesorteerde 

partijen op de B2C markt.  

Business Post BV is in 2003 toegetreden tot de B2B markt, zowel voor geadresseerd als 

ongeadresseerd drukwerk.
66
 Echter, op 27 oktober 2006 heeft Business Post surséance 

van betaling aangevraagd.
67
 Dit suggereert mogelijk dat relatief late toetreders een 

handicap hebben ten opzichte van eerdere toetreders. Mogelijkerwijs hebben eerdere 

toetreders een “first-mover-advantage”, omdat vroege toetreders eerder het volume 

hebben kunnen opbouwen waarmee bepaalde schaalvoordelen kunnen worden behaald.  

5.6 Conclusies 

We concluderen dat de markt voor geadresseerde brieven in Nederland nog zeer 

geconcentreerd is. TNT heeft een marktaandeel van bijna 90% en Sandd en Selekt Mail 

hebben elk 5 à 6%. Dit zijn marktaandelen op de totale markt – het aandeel van Sandd en 

Selekt Mail op het geliberaliseerde deel van de markt ligt hoger. Algemeen wordt verwacht 

dat Sandd en Selekt Mail nog aanzienlijk zullen groeien. Andere partijen zijn zeer 

marginaal of zijn actief in een specifieke niche. Gezien het faillissement van Business Post 

BV hebben latere toetreders het wellicht moeilijk. 

Ook de markt voor de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk is relatief 

geconcentreerd met een marktaandeel van TNT van bijna 50%. De overige markten, die 

voor de verspreiding van kranten en tijdschriften en de koerier-, expres- en pakketmarkten, 

lijken aanzienlijk minder geconcentreerd.  

                                                
66
  SEO (2005), Tante Pos krijgt concurrentie, effecten van liberalisering op de postmarkt, p. 17. 

67
  www.faillissementen.com 
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6 Marktuitkomsten postmarkt  

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de marktuitkomsten op de postmarkt beschreven aan de hand van 

de in paragraaf 3.3.2 opgestelde indicatoren. Het gaat hierbij om: 

• de totale marktgrootte in ieder segment (paragraaf 6.2); 

• tarieven en gemiddelde opbrengsten (paragraaf 6.3); 

• kwaliteit (paragraaf 6.4); 

• innovatie (paragraaf 6.5); en 

• aantal dienstverleningspunten (paragraaf 6.6) 

Het hoofdstuk sluit af met enkele conclusies in paragraaf 6.7.  

6.2 Marktomvang 

6.2.1 Geadresseerde brieven en drukwerk 

De schattingen van de totale omvang van de markt voor geadresseerde post in Nederland 

in 2005 lopen uiteen van 5,5 tot 5,7 miljard poststukken met een totale waarde van rond de 

€ 2,4 miljard.
68
 In Tabel 13 wordt de marktomvang voor geadresseerde post verder 

uitgesplitst op basis van één van de schattingen. 

                                                
68
  Zie onder andere EIM (2005), De postmarkt in 2007; Transitie naar een geliberaliseerde postmarkt, p. 16; 

Changing the Postal Market Place, presentatie Bart Stomphorst (Sandd), slide 5; en 

Website TNT: group.tnt.nl/investorrelations/sectorstatistieken/marktstatistieken/index.asp 
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Tabel 13 

Marktomvang geadresseerde post, 2005 
  

Soort post Marktomvang (miljarden stuks) Aandeel  

Consumenten (voornamelijk postzegels) 0,5 9% 

24 uurs post (transaction en direct mail)
69
 2,2 40% 

48 uurs post (transaction) 1 18% 

48 uurs post (direct mail) 1,8 33% 

Totaal 5,5 100% 

Bron: website TNT: group.tnt.nl/investorrelations/sectorstatistieken/marktstatistieken/index.asp 

In bovenstaande tabel wordt gedeeltelijk een segmentering op basis van de overkomstduur 

gemaakt. Er is tevens een inschatting beschikbaar van de omvang van de verschillende 

segmenten op basis van de overkomstduur, ongeacht de verzender, bij voldoende 

concurrentiedruk na volledige liberalisering. Dit wordt weergegeven in de tabel hieronder.
70
 

Tabel 14 

Segmentering op basis van overkomstduur, rond 2003 
  

Postsegment % van de totale markt 

24-uurspost 33% 

48-uurspost 10% 

72-uurspost 57% 

Bron: EIM (2005), De postmarkt in 2007; Transitie naar een geliberaliseerde postmarkt, p. 21. Dit 
heeft EIM gebaseerd op SEO (2003), Tante Pos krijgt concurrentie. 

Zoals eerder aangegeven is voor 2005 geen informatie beschikbaar op basis van de 

segmentering met 50 gram als grens, aangezien het voorbehouden gedeelte in dat jaar 

nog het segment van 0-100 gram omvatte. In 2005 heeft TNT 2.937 miljoen brieven 

vervoerd, waarvan [vertrouwelijk] onder de 100 gram. TNT heeft in 2005 363 miljoen stuks 

aan drukwerk vervoerd.
71
 In 2005 werd 28,2% van TNT’s mail inkomsten gegenereerd met 

op dat moment voorbehouden diensten. Dit komt neer op een totale omzet van rond de € 

1,1 miljard.
72
 De omzet uit de voorbehouden diensten in 2005 was  

€ 1.099 miljoen. Het bedrijfsresultaat na aftrek van de bedrijfslasten is € 159 miljoen 

(14,5% van de bedrijfsopbrengsten).
73
 De omvang van dit segment wordt door EIM geschat 

                                                
69
  “Transaction mail” of “transactional mail” omvat postzendingen als facturen, bankafschriften maar ook 

creditcards, post waarin de PIN wordt verstrekt en dergelijke. De kwaliteit van deze post dient hoog te zijn 

bijvoorbeeld omdat het om zeer vertrouwelijke (financiële) informatie gaat, wat betekent dat de verzender zeker 

wil zijn dat de post in de juiste brievenbus terechtkomt, of omdat het om facturen gaat waar betalingstermijnen en 

dergelijke van afhangen. 
70
  EIM (2005), De postmarkt in 2007; Transitie naar een geliberaliseerde postmarkt, p. 21. 

71
  TNT Post- Concessierapportage 2005, p. 7-8. 

72
  Jaarverslag TNT 2005, p. 29. Total operating revenues bedroegen € 3.984 miljoen. Hiervan 28,2% geeft 

ongeveer € 1.120 miljoen  
73
  TNT Post- Concessierapportage 2005, p. 17. 
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op 41% van de totale markt.
74
 In de volgende tabel wordt de segmentering op basis van 

type post weergegeven. 

Tabel 15 

Geschatte segmentering op basis van type post, 2005 
  

Postsegment Omvang van de markt (miljoen stuks) % van de totale markt 

Brieven < 100 gram 2.255 41% 

Brieven > 100 gram 165 3% 

Geadresseerde direct mail 2.365 43% 

Periodieken 715 13% 

Bron: EIM (2005), De postmarkt in 2007; Transitie naar een geliberaliseerde postmarkt, p. 19. Dit 
heeft EIM gebaseerd op Bijl, P. de, E. van Damme en P. Larouch (2003), Op weg naar een vrije 
postmarkt.  

De schatting van Sandd van de omvang van de voorbehouden- en geliberaliseerde 

markten rond 2005 is weergegeven in Tabel 16. De schatting van de waarde van de 

voorbehouden markt (€ 1,3 miljard) is iets hoger dan de werkelijke waarde van rond de  

€ 1,1 miljard op basis van de gegevens van TNT.  

Tabel 16 

Inschatting Sandd omvang en waarde geadresseerde mailmarkt, rond 2005 
  

 Volume (mrd stuks) Waarde (mrd €) Percentage  

voorgesorteerde partijenpost 

Voorbehouden markt 3,0 1,3 90% 

Geliberaliseerde markt 2,7 1,1 80% 

Totaal 5,7 2,4  

Bron: Changing the Postal Market Place, presentatie Bart Stomphorst (Sandd), slide 5. 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.4, kan de markt in vier segmenten onderverdeeld worden 

aan de hand van zender en ontvanger (B2C, B2B, C2C en C2B). De volgende tabel geeft 

de percentages van de markt aan dat door elk van deze segmenten wordt 

vertegenwoordigd (zoals in 2003 ingeschat). Het relatieve aandeel van deze segmenten is 

sindsdien waarschijnlijk niet noemenswaard gewijzigd.  

                                                
74
  EIM (2005), De postmarkt in 2007; Transitie naar een geliberaliseerde postmarkt, p. 19, hetgeen weer gebaseerd 

is op De Bijl et al (2003),Towards a liberalised postal market.  
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Tabel 17 

Segmentering op basis van zender en ontvanger, 2003 
  

Postsegment % van de totale markt 

B2C 58% 

B2B 34% 

C2C 4% 

C2B 4% 

Bron: SEO (2003), Tante Pos krijgt concurrentie. 

De totale omvang van de markt voor geadresseerde poststukken lijkt in de afgelopen jaren 

per saldo vrijwel stabiel te zijn gebleven, waarbij een lichte daling in de (economisch 

moeilijke) jaren 2003 en 2004 gevolgd werd door een stijging in 2005 en opnieuw een lichte 

daling in 2006. Dit blijkt uit een analyse van de volumes van de grootste drie aanbieders 

tussen 2001 en 2006 (zie Tabel 18). Van autonome volumedalingen lijkt in de markt als 

geheel vooralsnog niet of nauwelijks sprake te zijn.  

Tabel 18 

Volumes top-3 aanbieders geadresseerde post, 2001 tot 2006 
  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

TNT 5.562 5.521 5.384 5.302 5.139 4.918 

Sandd 14 40 68 130 230 320 

Selekt Mail 0 27 70 100 250
75
 300 

Totaal top-3 aanbieders 5.576 5.588 5.522 5.532 5.619 5.538 

Bron: informatie TNT, Sandd, Selekt Mail. 

6.2.2 Kranten en tijdschriften 

De omvang van het krantensegment wordt door een marktpartij op 1.490 miljoen 

poststukken geschat en een omzet van € 390 miljoen. De omvang van de markt voor de 

bezorging van tijdschriften wordt door een marktpartij op 900 miljoen poststukken geschat 

met een waarde van € 230 miljoen.  

6.2.3 Ongeadresseerd drukwerk 

De schattingen van marktpartijen van de omvang van de markt voor ongeadresseerd 

drukwerk lopen uiteen van 10 tot 13 miljard stuks. Marktpartijen schatten in dat deze markt 

een waarde van tussen de € 265 en € 300 miljoen vertegenwoordigt.  

                                                
75
  Inclusief Mailmerge. Zonder Mailmerge zou het cijfer ongeveer 205 geweest zijn.   
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6.2.4 Koerier-, expres- en pakketdiensten 

De omvang voor deze markt wordt in 2004 geschat op 100 miljoen zendingen met een 

totale waarde van € 300 miljoen.
76
 TNT heeft in 2005 ongeveer 40 miljoen pakketten 

vervoerd.
77
 

6.2.5 Internationale post 

TNT heeft in 2005 een omzet van € 515 miljoen behaald met het vervoeren van cross-

border mail.
78
 Dit heeft betrekking op TNT als geheel en omvat dus ook cross-border mail 

die niet van of naar Nederland gaat. Traditioneel wordt het volume op deze markt gemeten 

in het aantal kilogrammen. De voornaamste speler op deze markt is TNT en dit is ook de 

enige speler waar volumecijfers voor beschikbaar zijn. TNT verwerkte in 2005 15.480 

duizend kg uitgaande internationale post (vanuit Nederland) en 8.563 duizend kg 

inkomende internationale post (naar Nederland). TNT vervoerde 948 duizend stuks 

pakketten naar het buitenland en 424 duizend stuks pakketten naar Nederland.
79
  

6.3 Tarieven 

Prijzen voor ongeadresseerde post zijn niet openbaar beschikbaar en we hebben hier in de 

vragenlijsten ook geen informatie over ontvangen. We gaan daarom alleen in op de 

geadresseerde brievenposttarieven. Wel rapporteert TNT tarievenindices in de 

concessierapportage. Deze tarieven zijn onderworpen aan een tariefbeheersingssysteem. 

In 2005 stond het indexcijfer voor het kleingebruikerpakket op 107,4, hetgeen hetzelfde is 

als in 2004. Het indexcijfer voor het totaalpakket staat op 105,8, wat overeenkomt met 

2004 (basisjaar voor beide indexcijfers is 1999).
80
 

6.3.1 Brieven 

In onderstaande tabel zijn de tarieven van TNT voor enkelstuks brievenpost in het 

voorbehouden deel weergegeven.
81
 De tarieven voor 2006 waren ook van toepassing in 

2005. Ter vergelijking zijn ook de tarieven voor 2007 opgenomen. Voor de gewichtsklassen 

tot 250 gram zijn de tarieven met zo’n 13% gestegen. Voor de hogere gewichtsklassen zijn 

de tarieven gelijk gebleven of verlaagd.  

                                                
76
  Changing the Postal Market Place, presentatie Bart Stomphorst (Sandd), slide 5. 

77
  TNT Post- Concessierapportage 2005, p. 7. 

78
  Jaarverlag TNT 2005, p. 29. 

79
  TNT Post- Concessierapportage 2005, p. 9. 

80
  Ibid, p. 13. 

81
  TNT, Tarieven juni 2006, beschikbaar op www.tntpost.nl/voorthuis/images/Tarieven%2006_2006_tcm44-

161436.pdf 
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Tabel 19 

TNT tarieven enkelstuks brievenpost, 2006 en 2007 
  

Gewicht Postzegel/EasyStamp (€) Frankeermachine (€) 

 2006 2007 Verandering 

(%) 

2006 2007 Verandering 

(%) 

0-20 gram 0,39 0,44 +12.8% 0,38 0,43 +13.2% 

20-50 gram 0,78 0,88 +12.8% 0,68 0,78 +14.7% 

50-100 gram 1,17 1,32 +12.8% 0,98 1,13 +15.3% 

100-250 gram 1,56 1,76 +12.8% 1,28 1,48 +15,6% 

250-500 gram 2,25 2,20 -2.2% 1,88 1,88 0.0% 

500-2.000 gram 3,00 2,64 -12.0% 2,48 2,22 -10.5% 

2.000-3.000 gram 3,00 2,64 -12.0% -   

Bron: TNT tarieven juni 2006 & januari 2007. TNT is voor deze tarieven vrijgesteld van BTW. 

Voor partijenpost hanteert TNT lagere tarieven. Enkele voorbeelden zijn opgenomen in 

Tabel 20, met daarbij ter vergelijking ook de tarieven voor 2007. Opgemerkt kan worden 

dat de stijging van de partijenposttarieven in 2007 aanzienlijk achtergebleven is bij de 

stijging van de enkelstukstarieven. In sommige gevallen, ook bij lagere gewichtsklassen, is 

er zelfs sprake van een daling. 

Tabel 20 

Voorbeelden van TNT Partijenposttarieven, 2006 en 2007 
  

       

Type post Overkomstduur Minimum aantal Gewicht (gr) Prijs 2006 (€) Prijs 2007 (€) Verandering (%) 

Brieven 24 uur 500 0-20 0,361 0,369 +2.2% 

   60-70 0,546 0,557 +2.0% 

   100-125 0,674 0,667 -1.0% 

Brieven 48 uur 5000 0-20 0,337 0,341 +1.2% 

   60-70 0,494 0,491 -0.6% 

   100-125 0,594 0,576 -3.0% 

Drukwerk 24 uur 500 (ongesorteerd) 0-20 0,354 0,363 +2.5% 

   60-70 0,535 0,548 +2.4% 

   100-125 0,661 0,657 -0.6% 

Drukwerk 48 uur 5000 (gesorteerd) 0-20 0,268 0,271 1.1% 

   60-70 0,368 0,372 1.1% 

   100-125 0,474 0,474 0.0% 

Bron: TNT tarieven juni 2006 & januari 2007. Alle tarieven zijn excl. BTW 

TNT is de enige marktpartij die enkelstuks brievenpost via een landelijk dekkend netwerk 

voor 24-uurs post aanbiedt. Deze tarieven zijn daarom niet goed te vergelijken met andere 

regionale aanbieders. We hebben in Tabel 21 wel de tarieven van enkele 

streekpostvervoerders voor enkelstuks brievenpost opgenomen.  
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Tabel 21 

Posttarieven enkele regionale verspreiders, 2006 
  

Gewicht FRL-Post  

(€) 

Streekpost Leiderdorp 

(€) 

Streekpost.nl  

(€) 

Gerto Streekpost 

(€) 

0-20 gram 0,28 0,31 0,30 0,30 

20-50 gram 0,56 0,59 0,30 0,51 

50-100 gram 0,84 0,89 0,60 0,73 

100-250 gram 1,12 1,19 0,90 1,00 

250-500 gram 1,40 1,79 1,20 1,83 

500-2.000 gram 2,80 2,39 1,80 2,20
82
 

2.000-3.000 gram 2,80 2,39 - - 

Bron: www.frl-post.nl/Post-tarieven.html, www.streekpostleiderdorp.nl/, 
www.streekpost.nl/thuisprijslijst.html en www.gerto-streekpost.nl/. We gaan er van uit dat de 
gegevens op de websites actueel zijn. Dit betekent dat deze tarieven op 2006 van toepassing zijn. 

FRL-post is de enige verspreider die de prijs per stuk uitdrukkelijk publiceert. Gerto geeft 

aan dat het om regionale post tot 100 stuks gaat. Dit zou in theorie betekenen dat dit het 

tarief voor een enkele brief eveneens omvat, maar dit valt voor brieven tot 100 gram 

immers nog onder het voorbehouden deel. Vermoedelijk zijn deze prijzen dus voornamelijk 

voor het versturen van partijenpost. De hierboven weergegeven prijzen van FRL-Post, 

Streekpost.nl en Gerto Streekpost zijn inclusief BTW. De prijzen van Streekpost Leiderdorp 

vermoedelijk ook, maar dat wordt op hun prijslijst niet expliciet aangegeven. In 

onderstaande figuur staan de bovenstaande tarieven, inclusief die van TNT.  

                                                
82
  Tot 1.000 gram. 
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Figuur 9 
Tarieven brievenbuspost (2006) 
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6.3.2 Geadresseerd drukwerk 

De voornaamste concurrenten van TNT op dit segment zijn Selekt Mail en Sandd. Beide 

toetreders claimen substantieel lagere tarieven dan TNT in rekening te brengen. Selekt 

Mail stelt dat het gemiddeld 20% goedkoper is.
83
 Hierbij moet opgemerkt worden dat het 

direct vergelijken echter moeilijk blijft, omdat aanbieders producten met verschillende 

kenmerken en kwaliteit aanbieden. VGP
84
 stelt ook dat de prijsopbouw onduidelijk is, 

waardoor het vergelijken van tarieven complex is. Differentiatie van aanbieders is wellicht 

een onderscheidend element voor hen, maar het maakt het vergelijken van tarieven voor 

gebruikers ingewikkelder.
85
 

In de figuur hieronder zijn de gepubliceerde tarieven van de drie grootste aanbieders 

weergegeven.
86
 Deze gelden alleen voor relatief kleine ordergroottes – voor grotere 

zendingen worden de tarieven individueel onderhandeld. 

                                                
83
  www.selektmail.nl 

84
  Vereniging Grootverbruikers Postdiensten. 

85
  Reactie VGP. 

86
  Het gaat hierbij om een zending tot 5.000 stuks, omdat Selekt Mail de tarieven voor grotere zendingen niet 

openbaar maakt. Op de website van Sandd kan gebruik gemaakt worden van een rekenmodule om het voordeel 

mee te berekenen. Deze calculator geeft het voordeel voor de verschillende gewichtsklassen ten opzichte van 

het “gangbare” tarief in zowel euro’s als procenten. Hiermee kan de stuksprijs berekend worden. De ordergrootte 

lijkt niet van invloed op de tarieven per poststuk, maar vanaf 25.000 stuks geeft de calculator aan dat Sandd 

graag een op maat gemaakt voorstel zou willen doen. De gebruikte TNT tarieven (TNT Tarieven 2006, 

productnummers 2011 en 2321) zijn die voor 48-uurs ongesorteerde partijenpost op alle bestemmingen in 

Nederland met een minimale ordergrootte van respectievelijk 500 en 2.000 stuks (tot 5.000 stuks). 
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Figuur 10 
Tarieven TNT, Sandd en Selekt Mail (2006) 
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Bron: Tarievenboekje TNT (2006), www.selektmail.nl/ en 
www.sandd.nl/calc.php?menu=5&page=1923. We gaan er van uit dat de gegevens op de websites 
actueel zijn. Dit betekent dat deze tarieven op 2006 van toepassing zijn. 

6.4 Kwaliteit 

Het vergelijken van kwaliteit tussen de verschillende aanbieders kan plaatsvinden op 

verschillende manieren. Zoals in paragraaf 3.3.2 is aangegeven, heeft de geleverde 

kwaliteit in postdiensten diverse dimensies, waaronder de overkomstduur en de 

bezorgzekerheid. Als laatste zouden afnemers een one-stop-shop concept als 

kwaliteitsaspect kunnen zien. VGP stelt in deze context dat het vergelijken van 

verschillende aanbieders ingewikkeld is en vaak niet mogelijk is omdat verschillende 

onderzoekmethoden gebruikt worden. Hierom zou VGP graag een soort kwaliteitskeurmerk 

ingevoerd zien worden.
87
 

TNT is als houder van de Postconcessie verplicht tot het uitbrengen van een rapportage 

(Post-concessierapportage) aan OPTA. Hierin wordt onder andere de kwaliteit van de door 

TNT verleende diensten gerapporteerd.  

De wettelijke kwaliteitsnorm is dat 95% van de brievenpost de eerstvolgende werkdag 

wordt bezorgd.
88
 In 2004 werd 96,5% van alle brieven de eerstvolgende werkdag (D+1) 

                                                
87
  Reactie VGP. 

88
  Besluit algemene richtlijnen post, 2.18. 
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bezorgd. Dit is het definitieve kwaliteitscijfer. Deze score bestaat uit twee elementen. Ten 

eerste gaat het om losse brieven die in de brievenbus zijn gepost. Ten tweede gaat het om 

partijenpost (destijds tot en met 100 gram) die door grote afzenders wordt verstuurd. Voor 

de losse brieven kwam 95,6% in 2004 op D+1 aan. Voor partijen post bedroeg dit 

percentage in 2004 97,0%.
89
 In 2005 lag het kwaliteitscijfer van TNT rond de 97%.

90
  

Volgens de Europese Richtlijn dient 85% van de poststukken verzonden binnen Europa 

binnen drie werkdagen bezorgd te worden. In 97% van de gevallen moet bezorging binnen 

vijf werkdagen worden gerealiseerd. In 2004 werd gemiddeld 97,7% van de brieven binnen 

drie werkdagen bezorgd en 98,4% binnen vijf werkdagen.
91
 Over 2005 zijn geen gegevens 

beschikbaar. 

De grootste concurrenten van TNT voor wat betreft geadresseerde post, Sandd en Selekt 

Mail, hebben zich in eerste instantie voornamelijk op grote partijen gericht waarvan de 

overkomstduur niet essentieel is. Selekt Mail werkt bijvoorbeeld met twee bezorgslagen per 

week waarbinnen de post bezorgd moet worden.
92
 De kwaliteitsnorm van de 

bezorgtijdigheid (met andere woorden de voorspelbaarheid) is echter significant verbeterd 

en de twee aanbieders hebben aangegeven dat dit, in tegenstelling tot de overkomstduur, 

voor sommige van hun klanten een zeer belangrijk aspect is.
93
 De bezorgtijdigheid van 

Selekt Mail ligt momenteel op [vertrouwelijk] (percentage dat binnen de afgesproken 

bezorgkaders wordt bezorgd). De bezorgzekerheid (het percentage poststukken dat 

daadwerkelijk op het aangegeven adres is bezorgd) is minimaal [vertrouwelijk] 
94
 De 

percentages van Sandd zijn hiermee vergelijkbaar en het bedrijf heeft aangegeven dat 

steeds meer geprobeerd wordt om de uitloop van bezorgingen zo veel mogelijk te 

beperken. VGP heeft aangegeven dat als de twee toetreders daadwerkelijk met TNT willen 

concurreren, hun kwaliteit hieraan gelijk moet zijn.
95
 

Uit onderzoek van EIM blijkt dat de kleine- en middenbedrijven relatief veel waarde hecht 

aan de mogelijkheid om alle postzaken bij één aanbieder af te handelen (een “one-stop-

shop”), terwijl grote verzenders hier geen tot weinig waarde aan hechten.
96
 TNT is 

momenteel de enige aanbieder die op alle segmenten actief is. Andere aanbieders zijn 

doorgaans actief op een segment of enkele segmenten. [Vertrouwelijk] 
97
 

                                                
89
  TNT Post- Concessierapportage 2004, p. 18. 

90
  Jaarverlag TNT 2005, p. 30. 

91
  TNT Post- Concessierapportage 2004, p. 18. 

92
  De eerste bezorgslag loopt van dinsdag tot woensdag en de tweede van donderdag tot vrijdag. 

93
  Dit wordt in hoofdstuk 7 verder uiteengezet. 

94
  Presentatie door Selekt Mail aan RBB verstrekt. 

95
  Reactie VGP. 

96
  EIM (2005), De postmarkt in 2007; transitie naar een gelibearliseerde postmarkt , p.47 en 50. 

97
  Zie ook hoofdstuk 7. 
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6.5 Innovatie 

De belangrijkste innovaties die in de afgelopen jaren in de Nederlandse postmarkt zijn 

geïntroduceerd zijn waarschijnlijk de business modellen van de nieuwe toetreders, met 

lagere tarieven in ruil voor een langere overkomstduur, een (in het geval van Selekt Mail) 

verminderde voorspelbaarheid van de bezorging (aangezien geen bezorgdagen maar 

ruimere bezorgkaders van 48-uurs bezorgslagen worden gehanteerd)
98
 en IT tools op het 

gebied van database sorting. Hiertoe behoort onder meer het “Bundelwijzer” systeem van 

Selekt Mail waarmee partijen hun post op de door Selekt Mail vereiste volgorde kunnen 

uitprinten. Ook Sandd heeft een dergelijk systeem. Selekt Mail heeft ook de Postveiling 

geïntroduceerd waarmee ongebruikte capaciteit tegen een korting aangeboden kan 

worden. VGP verwacht dat (verdere) innovaties pas echt tot stand komen wanneer de 

markt echt liberaliseert.
99
 

Ook TNT heeft een aantal nieuwe producten gelanceerd, of gaat deze lanceren. In het 

bijzonder zal TNT vanaf 2007 “Economy”- en “BudgetMail” producten gaan aanbieden met 

een overkomstduur van 72 uur of langer. TNT heeft verder de volgende productinnovaties 

doorgevoerd: 

• Easy Postcard: hiermee kan een MMS-bericht verstuurd worden om een echte 

kaart te maken. 

• Fotoservice: vanaf juli 2006 bestaat de TNT Post fotoservice 

(www.tntpostfotoservice.nl). Hiermee kunnen digitale foto’s worden afgedrukt en 

thuis bezorgd worden. Het is ook mogelijk om dit direct af te laten drukken in een 

geprint fotoalbum of -kalender. 

• Scanpost: via deze dienst ontvangen bedrijven hun inkomende post niet fysiek 

maar digitaal. 

• Factuurpost: via Exact Globe en Compact kunnen bedrijven in 2007 facturen direct 

van hun computer versturen.  

• Nationale-Apotheek.nl: via dit proces kan de consument via www.Nationale-

Apotheek.nl (met een recept) medicijnen bestellen die daarna door TNT worden 

thuisbezorgd. 

• Bloedtransport per post: op initiatief van TNT heeft de verpakkingsindustrie een 

verpakking ontwikkeld, waarmee de zogenaamde diagnostische (bloed) monsters 

via de post verstuurd kunnen worden. 

• Post met een langere overkomstduur tegen een lagere kwaliteit: via netwerk VSP, 

dochter van TNT Post, gaat er ook in het geadresseerde segment bezorgd worden. 

                                                
98
  Aanvankelijk bedroeg de lengte van de bezorgslagen van Selekt Mail 72 uur, maar dit is nu teruggebracht tot 48 

uur. Zoals hierboven aangegeven is de voorspelbaarheid van de bezorging voor een deel van de markt een 

belangrijk criterium. 
99
  Reactie VGP. 
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Verder gaat TNT, zoals hierboven eerder is aangegeven, zelf het product 

“Economy” aanbieden. Dit product is eveneens voor post die er langer over mag 

doen. 

• Zelfbedieningsmodules in postwinkels en -kantoren: om de wachtrijen op 

postkantoren te bestrijden, introduceert TNT zelfbedieningsautomaten. 

• Extra business points in filialen van Office Centre: alle 44 Office Centre vestigingen 

in Nederland worden de komende anderhalf jaar uitgerust met een Business Point 

van TNT.  

Op het gebied van procesinnovatie heeft TNT eveneens een aantal verbeteringen 

gerealiseerd, waaronder bijvoorbeeld het sorteren op de looproute van de postbode 

waardoor het sorteren in de lokale vestigingen overbodig is geworden. 

6.6 Aantal dienstverleningspunten 

Volgens de eisen uit het Barp moet gemiddeld over heel Nederland minimaal 95% van de 

bevolking binnen een straal van 5 km kunnen beschikken over een postkantoor of een 

ander verkooppunt met het volledige postassortiment.
100
 In 2005 was dit 99,1% van de 

bevolking. Voor dunbevolkte gebieden geldt een norm van 85%. Hieraan heeft TNT in 2005 

voldaan met 99,7%.
101
 Het aantal locaties met alle postzaken voor consumenten bedraagt 

eind oktober 2006 meer dan 2.100 (277 zelfstandige postkantoren, 524 postkantoren in 

een winkel en 1.310 TNT Post in een winkel). Het aantal locaties waar postzegels kunnen 

worden gekocht is meer dan 6.000. Het aantal dienstverleningspunten voor zakelijke 

klanten bedroeg in oktober 2006 229.
102

 

Het assortiment van TNT bestaat uit postzegels en briefkaarten, het kunnen versturen van 

brieven en pakketten, en aangetekende stukken naar het binnen- en buitenland, pakketten 

met en zonder aanvullende dienst ophalen en het versturen van expresproducten naar het 

buitenland. Dit is het volledige postconcessie-assortiment. 

Het Barp schrijft verder regels voor aangaande de plaatsing van brievenbussen.
103
 Het 

totaal aantal brievenbussen bedroeg in 2004 19.534.
104
 In 2005 waren er volgens de 

concessierapportage 19.540 brievenbussen.
105
 

                                                
100
  Besluit algemene richtlijnen post, 2.11. 

101
  TNT Folder Dienstverlenignspunten; De feiten in Nederland. 

102
  Ibid. 

103
  Besluit algemene richtlijnen post, 2.13 t/m 2.15. 

104
  TNT Post- Concessierapportage 2004, p. 34. 

105
  TNT Post- Concessierapportage 2005, p. 10. 
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6.7 Conclusies 

De in dit hoofdstuk gepresenteerde marktuitkomsten zijn te beschouwen als een nulmeting 

en dienen dan ook voornamelijk als referentiepunt voor toekomstige marktmonitors. Enkele 

kernpunten hieruit zijn de volgende: 

• De omvang van de markt voor geadresseerde post is de laatste vijf jaar per saldo 

vrijwel stabiel gebleven. Een lichte daling in 2003 en 2004 is gevolgd door een 

lichte stijging in 2005 en opnieuw een lichte daling in 2006.  Van autonome 

volumedalingen op het niveau van de markt als geheel lijkt vooralsnog niet of 

nauwelijks sprake.  

• De tarieven van Sandd en Selekt Mail liggen ongeveer 20% onder de tarieven van 

TNT (met aanzienlijke individuele variatie). TNT heeft op de concurrentie 

gereageerd en introduceert vanaf 2007 ook zelf "economy" en "budget mail" 

producten. 

• Het kwaliteitsniveau van TNT wordt ook door Sandd en Selekt Mail als benchmark 

genomen. De voorspelbaarheid van het bezorgingsmoment is voor klanten over 

het algemeen van groot belang, vaak meer dan de overkomstduur op zich. 

 



 

RBB Economics  Pagina 63 

7 Vooruitblik 

OPTA heeft ons ook gevraagd om in de gesprekken met marktpartijen aandacht te 

schenken aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen. In dit afsluitende hoofdstuk gaan we 

kort in op de in deze gesprekken verkregen inzichten.  

[Vertrouwelijk] 
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Bijlage I: Benaderde aanbieders 

Tabel 22 

Benaderde aanbieders 
  

Alfa Groep BV Nessko Koeriers 

Alfa Groep Utrecht Netwerk VSP 

Alfa verspreidingen Amsterdam BV PCM Distributie 

Alfa Verspreidingen NBM Perfect Verspreiding 

Alfa verspreidingen NHN BV Postboxx 

Alfa Verspreidingen Tilburg B.V. Postco Regiopost Pakketdienst Zuid-Limburg 

All-Inn Verspreidingen Print Save BV Verspreiding 

AREK Van Rijk Reclameverspreiding  

Armada Verspreidingsburo RM Netherlands 

Avereest Streekpost RVN Eindhoven VOF / RVN Roosendaal BV 

AVO Reclameverspreiding Doetichem SANDD BV 

B & L Verspreidingen Santibiri Verspreidingsburo BV 

Belgian Post International De Schakel BV Reklamediensten  

Businesspost Selekt Vracht 

DHL Selekt Mail 

DistriQ SNE Van de Meer 

FedEx Stad- en Streekpost Spijkenisse 

FRL-Post (Friesland post) Stadspost Deventer 

Frowein Huis aan Huis Bezorging Streekpost Bergen-Gennep vof 

Garant BV Reklame Verspreidingen Streekpost De Kempen 

Garant Reklame Verspreidingen Brabant BV Streekpost Leiderdorp 

GBB De Nieuwsbrengers Streekpost Pannekoek 

GeoPost Nederland BV Streekpost ’t Hogeland 

Gerto streekpost en koerierdienst Streekpost Venlo 

GLS Netherlands  Streekpost.nl 

Interlanden BV Swiss Post International Netherlands B.V. 

Joh. Van de Kamp verspreidingen Tip Top verspreidingen BV 

KDZ Express TVO Verspreidingen BV 

Koninklijke TNT NV Varaan 

Lassche Reclameverspreidingsbureau Reklameverspreiding Wiebrens 

NDC|VBK United Parcel Service Nederland B.V. 

Bron: RBB.  
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Bijlage II: Uitgebreid overzicht van de Nederlandse 

postmarktspelers 

In deze bijlage wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal (relevante) spelers op 

de Nederlandse postmarkt. Per onderneming wordt onder andere de dekking van het 

netwerk, de bezorgfrequentie en het segment waarop de onderneming actief is, 

aangegeven. 

Alfa Groep BV 

De Alfa Groep is een samenwerkingsverband van een aantal regionale verspreiders. Alfa 

beschikt over momenteel een landelijk netwerk van 29 vestigingen en circa 20.000 

bezorgers.
106
 Het hoofdkantoor is thans gevestigd in Apeldoorn, vanwaar de dagelijkse 

aansturing naar het landelijke netwerk plaatsvindt.
107
  

Tabel 23 

Alfa Groep BV 
  

  

Eigendom Zelfstandige BV 

Actief sinds 1997 

Actief op segment Ongeadresseerd drukwerk 

Dekking netwerk Landelijk 

Bezorgfrequentie - 

Bron: www.alfagroepbv.nl/ 

Een aantal bij de Alfa Groep aangesloten ondernemingen is bovendien als regionale 

verspreider actief met een naam die verbonden wordt aan de Alfa Groep, namelijk:  

• Alfa Groep Utrecht (actief in Utrecht en Almere); 

• Alfa verspreidingen Amsterdam BV (actief in Amsterdam); 

• Alfa Verspreidingen Tilburg BV (actief in en om Tilburg); en 

• Alfa verspreidingen NHN BV (actief in Noord-Holland noord).
108
 

Van deze ondernemingen bestaan thans geen aparte websites en vormen op het eerste 

gezicht een integraal onderdeel van de Alfa Groep. Een groot aantal andere onafhankelijke 

regionale verspreiders is eveneens bij de Alfa Groep aangesloten, waarvan sommigen een 

                                                
106
  www.alfagroepbv.nl/ 

107
  www.alfagroepbv.nl/main_hoofdkantoor.html 

108
  www.alfagroepbv.nl/main_netwerk.html 
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redelijke omvang hebben. Zo waren er binnen All-Inn 1.150 bezorgers in dienst
109
 en zijn er 

bij Frowein 600 bezorgers in dienst.
110
 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

verschillende onafhankelijke verspreiders en hun verzorgingsgebied. 

Tabel 24 

Alfa Groep BV 
  

Naam Verzorgingsgebied Bron 

All-Inn verspreidingen Twello, Voorst, Zutphen en omgeving www.verspreidingen.nl/ 

AREK Zeeuws-Vlaanderen www.arek.nl/ 

Armada BV Reklame- drukwer- 

verpreidingsburo 

Grootste deel van de Flevopolder en delen van 

Gelderland 

www.alfagroepbv.nl/ 

AVO Reclameverspreiding Doetinchem en omgeving www.alfagroepbv.nl/ 

B&L Verspreidingen Overijssel en Drente www.benl-groep.nl/ 

FRL-post BV Friesland www.frl-post.nl/ 

Frowein Huis aan Huis Bezorging  Drenthe www.frowein-groep.nl 

Garant BV Reklame Verspreidingen  Zuid-Holland zuid www.alfagroepbv.nl/ 

Garant Reklame Verspreidingen 

Brabant BV 

Noord-Brabant www.alfagroepbv.nl/ 

Joh. Van de Kamp BV Velue en Gelderse Vallei www.vdkampverspreiding.nl/ 

Lassche Reclameverspreidingsbureau Hoogland www.alfagroepbv.nl/ 

Perfect Verspreiding Regio Haaglanden en Zoetermeer www.alfagroepbv.nl/ 

Postco Regiopost Zuidelijk Limburg www.alfagroepbv.nl/ 

Print Save BV Verspreiding zuidoost Friesland www.alfagroepbv.nl/ 

Reklameverspreiding Wiebrens Walcheren www.alfagroepbv.nl/ 

RVN Eindhoven VOF Eindhoven en omgeving www.alfagroepbv.nl/ 

RVN Roosendaal BV West-Brabant en Zeeland www.rvn-roosendaal.nl/index1.html 

Santibiri Verspreidingsburo BV Groningen www.alfagroepbv.nl/ 

De Schakel BV Reklamediensten Bollenstreek www.alfagroepbv.nl/ 

SNE Van de Meer Deel van Zuid-Holland en deel van Gelderland www.alfagroepbv.nl/ 

Tip Top verspreidingen BV omgeving Arnhem, Nijmegen, Oost-Brabant en 

Venlo 

www.tiptopbv.nl 

TVO Verspreidingen BV Enschede en omgeving www.tvo-enschede.nl/ 

Bron: RBB.  

 

Een tweetal aangesloten ondernemingen worden hieronder nader besproken, omdat deze 

op meerdere segmenten (regionaal) actief zijn.  

B&L Verspreidingen 

B&L is een kleine onafhankelijke verspreider van folders, drukwerk en kranten.
111
 

Bovendien kan bij B&L drukwerk gedrukt worden.
112
 Verder biedt B&L koerierdiensten door 

                                                
109
  www.verspreidingen.nl/ Overigens heeft All-Inn aangegeven niet meer actief te zijn op de postmarkt. 

110
  www.frowein-groep.nl 
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heel Nederland aan.
113
 Uit een telefoongesprek met B&L bleek echter dat het bedrijf 

momenteel echter relatief weinig omzet met het leveren van koerierdiensten behaalt.
114
  

FRL-post BV 

FRL-post biedt (via verschillende BV’s), onder de naam FRL-verspreidingen, FRL-koeriers 

en FRL distributie, verschillende postdiensten aan. Sinds 1993 is FRL-post actief op de 

regionale postmarkt, ook voor geadresseerde zendingen. Sinds 2002 verzorgt FRL-

verspreidingen BV de bezorging van ongeadresseerd drukwerk in Friesland. Afhankelijk 

van het aanbod vindt de bezorging plaats op maandag, dinsdag of woensdag. Binnen 

Friesland is FRL-distributie BV dagelijks actief met de distributie van verschillende dag- en 

weekbladen, zoals de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Hiervoor bezorgt FRL-

distributie minimaal vijf dagen per week. FRL-Koeriers is een koeriersbedrijf dat deel uit 

maakt van een landelijk dekkend netwerk dat pakketten binnen 24 in Nederland aflevert 

(behalve voor de Wadden- en Zeeuwse eilanden).
115
  

Belgian Post International 

Belgian Post International is een internationaal opererende dochter van het Belgische De 

Post dat internationale postdiensten aanbiedt. 

Businesspost 

Business Post BV is in 2003 toegetreden tot de B2B markt, voor zowel geadresseerd als 

ongeadresseerd drukwerk.
116
 Op 27 oktober 2006 heeft Business Post surséance van 

betaling aangevraagd.
117
  

DHL 

DHL is een mondiale speler voor internationale expresleveringen (zowel land- als 

luchtvracht). Het bedrijf is eveneens actief op de markt voor zeevracht en contractlogisitek. 

DHL heeft een ruim aanbod van diensten, van het expres leveren van documenten tot 

supply chain management. Het internationale netwerk van DHL verbindt meer dan 220 

                                                                                                                                   
111
  Binnen B&L zijn volgens de beschikbare KvK gegevens 8 medewerkers actief. 

112
  www.benl-groep.nl/verspreidingen.htm 

113
  Ibid. 

114
  Verdere details zijn niet verstrekt. 

115
  Zie www.frl-post.nl/ voor alle informatie. 

116
  SEO (2005), Tante Pos krijgt concurrentie, effecten van liberalisering op de postmarkt, p. 17. 

117
  www.faillissementen.com 
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landen en gebieden over de wereld. Bij DHL zijn mondiaal ongeveer 285.000 werknemers 

actief. DHL is volledig in handen van Deutsche Post World Net.
118
 De omzet van DHL 

Express Netherlands BV was in 2005 € 368 miljoen.
119
 DHL biedt (samen met Selekt 

Vracht) Buy ‘n’ Send aan, wat inhoudt dat voor € 7,50 door heel Nederland een pakje wordt 

opgehaald en bezorgd.
120
 

Tabel 25 

DHL 
  

  

Eigendom Deutsche Post World Net 

Actief sinds 1999  

Actief op segment Koerier-, expres- en pakketdiensten en hieraan verbonden diensten  

Dekking netwerk Mondiaal 

Bezorgfrequentie - 

Bron: www.dhl.nl/publish/nl/nl/about/more.high.html 

DHL zelf is in 1969 opgericht in de VS. Begin 2002 werd Deutsche Post World Net de 

grootste aandeelhouder van DHL. Eind 2002 was DHL volledig eigendom van Deutsche 

Post World Net. In 2003 consolideerde Deutsche Post World Net al zijn expresactiviteiten 

en logistieke activiteiten onder de naam DHL.
121
 Deutsche Post heeft in 1999 Van Gend & 

Loos BV overgenomen om zodoende de Nederlandse expresmarkt te kunnen betreden. Dit 

is in 2003 hernoemd tot DHL.  

DistriQ 

Met zeven verspreiddagen per week distribueert DistriQ miljoenen dagbladen, huis-aan-

huisbladen, reclamedrukwerk en andere gedrukte media.
122
 DistriQ is een 

dochteronderneming van de Telegraaf Media Groep.
123
  

                                                
118
  www.dhl.nl/publish/nl/nl/about/more.high.html 

119
  Deutsche Post jaarverslag 2005, p. 139. 

120
  www.buynsend.nl/ 

121
  www.dhl.nl/publish/nl/nl/about/history.high.html 

122
  [vertrouwelijk] 

123
  www.distriq.nl/corporate/ditisdistriq.php 
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Tabel 26 

DistriQ 
  

  

Eigendom Telegraaf Media Groep 

Actief sinds DistriQ zelf is in 2001 ontstaan, maar de voorlopers hebben langere tijd ervaring 

Actief op segment Geadresseerd- en ongeadresseerd drukwerk  

Dekking netwerk Landelijk 

Bezorgfrequentie Zeven dagen per week 

Bron: www.distriq.nl/corporate/ditisdistriq.php 

FedEx 

FedEx (een samentrekking van Federal Express) is een mondiaal opererende 

onderneming die koerier-, expres en pakketdiensten en hieraan verwante diensten (zoals 

supply chain management) aanbiedt.
124
 FedEx is in 1971 opgericht in de VS en heeft sinds 

1996 de activiteiten in Europa sterk uitgebreid. Momenteel bezorgt FedEx met meer dan 

650 vliegtuigen aan bestemmingen in meer dan 210 landen. Hiervoor heeft FedEx in totaal 

meer dan 150.000 werknemers in dienst, waaronder 43.500 koeriers die iedere werkdag 

meer dan 3,3 miljoen pakketten bezorgen.
125
 FedEx haalt doorgaans de zending bij de 

consument op, maar deze kunnen ook op zes afgiftelocaties worden afgeleverd.
126
  

Tabel 27 

FedEx 
  

  

Eigendom FedEx is genoteerd aan de NYSE 

Actief sinds 1996 in Europa 

Actief op segment Koerier-, expres- en pakketdiensten en hieraan verbonden diensten  

Dekking netwerk Mondiaal 

Bezorgfrequentie - 

Bron: www.fedex.com 

 

                                                
124
  www.fedex.com/nl/services/ 

125
  www.fedex.com/nl/about/story.html?link=2 

126
  www.fedex.com/nl/dropoff/ 
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GeoPost Nederland BV 

GeoPost is een volledige dochter van het Franse La Poste en biedt binnen Nederland 

diensten aan via Chronopost International en DPD (Deutsche Pakket Dienst),
127
 hetgeen 

beide internationaal opererende aanbieders van koerier-, expres- en pakketdiensten zijn.
128
  

Tabel 28 

GeoPost Nederland BV 
  

  

Eigendom La Poste 

Actief sinds ?? 

Actief op segment Koerier-, expres- en pakketdiensten 

Dekking netwerk Pan-Europees 

Bezorgfrequentie - 

Bron: www.geopost.nl 

GLS Netherlands 

In 1980 werd de Nederlandse Pakket Dienst (NPD) opgericht om de nationale markt te 

kunnen bedienen. Om de toekomst veilig te stellen en de concurrentiepositie in Europa te 

versterken, werd de Nederlandse Pakket Dienst in 2000 onderdeel van General Logistics 

Systems (GLS), onderdeel van Royal Mail. GLS is actief in heel Europa en levert 

voornamelijk pakket- en expresdiensten. Binnen het GLS-systeem zijn 14.500 mensen 

werkzaam. In het boekjaar 2004/2005 realiseerde GLS een omzet van ongeveer € 1,34 

miljard.
129
 

Tabel 29 

GLS 
  

  

Eigendom Royal Mail Group 

Actief sinds 2000 

Actief op segment Koerier-, expres- en pakketdiensten 

Dekking netwerk Internationaal 

Bezorgfrequentie - 

Bron: www.gls-netherlands.com 

                                                
127
  www.geopost.nl/ 

128
  Zie www.chronopost.fr/ en www.dpd.net/ 

129
  www.gls-netherlands.com/ 
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Interlanden BV 

Interlanden is actief als landelijke verspreider van ongeadresseerd reclamedrukwerk en 

huis-aan-huis bladen. Als voormalige dochteronderneming van uitgeversconcern 

Koninklijke Wegener NV is Interlanden meer dan dertig jaar actief in de verspreiding van 

ongeadresseerd drukwerk. Sinds 2004 is Interlanden een volledige dochteronderneming 

van Deutsche Post World Net. Bij Interlanden werken ongeveer 24.000 bezorgers die op 

drie verspreidingmomenten gedurende de week de post bezorgen.
130
  

Tabel 30 

Interlanden 
  

  

Eigendom Deutsche Post World Net 

Actief sinds 1973 

Actief op segment Ongeadresseerd drukwerk 

Dekking netwerk Landelijk 

Bezorgfrequentie Drie maal per week 

Bron: www.interlanden.nl/ 

Koninklijke TNT NV 

De voorloper van TNT is ontstaan op 15 januari 1799, wanneer de posterijen naar Frans 

voorbeeld omgevormd worden tot een nationale onderneming. Deze staatsmonopolist is in 

1989 geprivatiseerd, waarna in 1996 telecom en post werden gesplitst. Sinds 2006 wordt 

de naam TNT Post gehanteerd. TNT Post is voornamelijk actief als houder van de 

concessie als universele postdienstverlener. Bovendien is TNT (middels een aantal 

acquisities) internationaal actief in Europa en Azië als aanbieder van onder andere koerier-, 

expres- en pakketdiensten.
131
 TNT bestond tot voor kort uit drie divisies: Mail, Express en 

Logistics (in augustus 2006 is de logistieke tak voor bijna € 1,5 miljard verkocht aan een 

Amerikaanse private equity-partij en handelt nu onder de naam Ceva Logistics)
132
. TNT 

mail is onder andere verantwoordelijk voor het bezorgen van geadresseerde en 

ongeadresseerde post in Nederland. Hieronder valt ook een Pakketservice die pakketten 

(ook internationaal) vervoert. TNT Express is een wereldwijde aanbieder van 

koerierdiensten. Het thans afgestoten TNT Logistics richt zich op voorraadbeheer en 

vervoer van onderdelen voor grote industriële ondernemingen en heeft een jaaromzet van 

€ 3,5 miljard. Bij het voormalige TNT Logistics waren 38.000 werknemers werkzaam.
133
 

                                                
130
  www.interlanden.nl/ 

131
  www.tntpost.nl/overtntpost/bedrijf/geschiedenis/index.aspx 

132
  Het Financieele Dagblad (13 december 2006), “TNT Logistics noemt zich ‘Ceva’”. 

133
  Ibid. 
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Tabel 31 

TNT  
  

  

Eigendom Naamloze vennootschap 

Actief sinds 1799 

Actief op segment Alle nationale postdiensten en internationaal als aanbieder van koerier-, expres- en 

pakketdiensten 

Dekking netwerk Landelijk. TNT Express biedt de koerierdiensten mondiaal aan  

Bezorgfrequentie Zes dagen per week 

Bron: www.TNT.nl 

Netwerk VSP 

VSP is een landelijke verspreider van ongeadresseerd drukwerk en een volledige dochter 

van TNT Post. Per jaar bezorgt VSP ongeveer 5 miljard poststukken met ongeveer 400 

vaste medewerkers en 22.000 bezorgers.
134
 VSP heeft twee bezorgrondes per week, één 

aan het begin en één aan het einde van de week.
135
 

Tabel 32 

Netwerk VSP 
  

  

Eigendom TNT  

Actief sinds 1977
136
 

Actief op segment Ongeadresseerd drukwerk 

Dekking netwerk Landelijk 

Bezorgfrequentie Twee maal per week 

Bron: www.vsp.nl/ 

PCM Distributie 

PCM Distributie is de verspreider van de aan PCM verbonden dagbladen. Dagelijks 

bezorgt PCM Distributiebedrijf ongeveer 1,2 miljoen kranten.
137
 Daarnaast bezorgt het ook 

de wekelijkse uitgaven van tijdschriften.
138
  

                                                
134
  www.vsp.nl/werkveld.asp?sitecat=2 

135
  www.vsp.nl/werkveld.asp?id=130&siteCat=2&template=corp_content.htm 

136
  TNO (2003), Basisgegevens postbezorging 2003: volumeaandelen en grootte van postcategorieën. 

137
  Hieronder vallen de Volkskrant, NRC Handelsblad / nrc.next en Trouw, de kranten van AD NieuwsMedia, het 

Nederlands Dagblad, Het Parool, Zaman en een deel van de oplage van het Reformatorisch Dagblad, De 

Telegraaf en Sp!ts (zie www.pcm.nl/Default.aspx?NavID=244). 
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Tabel 33 

PCM Distributiebedrijf 
  

  

Eigendom PCM Uitgevers 

Actief sinds 1995
139
 

Actief op segment Kranten en tijdschriften 

Dekking netwerk Landelijk 

Bezorgfrequentie Dagelijks  

Bron: www.pcm.nl/Default.aspx?NavID=244 

Postboxx 

Postboxx legt zich toe op het aanbieden van postbusdiensten en treed hiermee direct in 

concurrentie met TNT Post dat als voornaamste postbusaanbieder in Nederland actief is. 

Momenteel is er slechts één locatie waar deze dienst wordt aangeboden, maar Postboxx is 

van zins om dit verder uit te breiden. Postboxx is een onderdeel van HuurEenBox.
140
 

Tabel 34 

Postboxx 
  

  

Eigendom HuurEenBox 

Actief sinds 2006 

Actief op segment Postbusdiensten 

Dekking netwerk Duivendrecht 

Bezorgfrequentie -  

Bron: www.postboxx.nl/ 

RM Netherlands 

RM Netherlands, opgericht door het Britse Royal Mail, bezorgt dagelijks poststukken in 

geheel Nederland op zakelijke-, particuliere en postbusadressen vanuit een 

geautomatiseerd sorteercentrum in Den Haag.
141
 RM Netherlands biedt hoofdzakelijk vier 

diensten aan: postbezorging, mailings, pakketpost en bezorging naar postbussen. RM 

                                                                                                                                   
138
  Hieronder vallen KidsWeek, KidsWeek Junior en Volkskrantbanen (zie www.pcm.nl/Default.aspx?NavID=244). 

139
  TNO (2003), Basisgegevens postbezorging 2003: volumeaandelen en grootte van postcategorieën. 

140
  www.postboxx.nl/ 

141
  www.rm-nl.nl/ 
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Netherlands heeft dagelijkse toegang tot alle postbussen, waardoor bezorging naar 

zakelijke postbusadressen mogelijk is.
142
 

Voor de postbezorging kan een bedrijf RM Netherlands vragen de postkamer te 

ondersteunen. RM Netherlands draagt dan dagelijks zorg voor een correcte frankering en 

bezorging.
143
 Momenteel wordt post uit het voorbehouden segment nog door TNT Post 

voor RM Netherlands verzorgd.
144
  

Voor het versturen van mailings (drukwerk) bezorgt RM Netherlands 1-4 dagen.
145
 Via het 

internationale netwerk van Royal Mail kunnen ook internationale mailings via RM 

Netherlands verstuurd worden. 

RM Netherlands is als bezorger van pakketten naar zakelijke en particuliere adressen 

actief met een landelijk dekkend netwerk. Bezorging in het buitenland is eveneens 

mogelijk. Bezorging wordt tussen de 48-72 uur gedaan.
146
 

Tabel 35 

RM Netherlands 
  

  

Eigendom Royal Mail 

Actief sinds 1999
147
 

Actief op segment Bezorgen van zakelijke post, verspreiden van drukwerk en pakketdiensten. 

Dekking netwerk Landelijk. 

Bezorgfrequentie Minimaal vijf dagen per week 

Bron: www.rm-nl.nl/ 

Sandd BV 

In de zomer van 1999 heeft Sandd (Sort and Deliver) de Nederlandse postmarkt betreden. 

Sandd is voornamelijk actief als bezorger van geadresseerd drukwerk.
148
 Sandd is 

onderdeel van de investeringsmaatschappij Trimoteur Holding BV, NIBC en Fortis Private 

Equity.
149
 Momenteel werken er ongeveer 10.500 bezorgers bij Sandd

150
 en heeft Sandd 

900 medewerkers en 95 distributiepunten.
151
 Sandd bezorgt twee maal per week de post 

                                                
142
  www.rm-nl.nl/postbussen.htm 

143
  www.rm-nl.nl/postbezorging-faq.htm 

144
  www.rm-nl.nl/postbezorging-meer.htm 

145
  www.rm-nl.nl/mailings.htm 

146
  www.rm-nl.nl/pakketpost.htm 

147
  TNO (2003), Basigegevens postbezorging 2003: volumeaandelen en grootte van postcategorieën. 

148
  www.sandd.nl/page.php?page=1927&menu=3 

149
  EIM (2005), De postmarkt in 2007; transitie naar een gelibearliseerde postmarkt , p. 29. 

150
  www.sandd.nl/page.php?page=1932&menu=4 

151
  www.sandd.nl/page.php?page=1929&menu=3 
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(dinsdag en vrijdag).
152
 Het centrale sorteercentrum waar de poststukken aangeleverd 

moeten worden ligt in Apeldoorn. 

Tabel 36 

Sandd 
  

  

Eigendom Trimoteur Holding BV, NIBC en Fortis Private Equity 

Actief sinds 1999 

Actief op segment Geadresseerd drukwerk 

Dekking netwerk Landelijk 

Bezorgfrequentie Twee maal per week 

Bron: www.sandd.nl en EIM. 

Selekt Vracht 

Selekt Vracht is in 1983 opgericht als dochteronderneming van Van Gend & Loos (thans 

overgenomen door Deutsche Post en handelend onder de naam DHL) en bezorgt dagelijks 

pakketten aan consumenten.
153
 Selekt Vracht werkt bijvoorbeeld voor een aantal 

postorderbedrijven.
154
 Selekt Vracht biedt (samen met DHL) Buy ‘n’ Send aan, wat inhoudt 

dat voor € 7,50 door heel Nederland een pakje wordt opgehaald en bezorgd.
155
  

Tabel 37 

Selekt Vracht 
  

  

Eigendom Deutsche Post World Net 

Actief sinds 1983 

Actief op segment Pakketdiensten 

Dekking netwerk Landelijk 

Bezorgfrequentie -  

Bron: selektvracht.nl/ 

                                                
152
  www.sandd.nl/page.php?page=1937&menu=6 

153
  www.selektvracht.nl/index.jsp?USMID=61 

154
  www.selektvracht.nl/ 

155
  www.buynsend.nl/ 
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Selekt Mail 

Selekt Mail heeft in 2002 de Nederlandse postmarkt betreden
156
 en is actief als verspreider 

van zakelijke post.
157
 Selekt Mail heeft ruim 9.000 actieve bezorgers om haar poststukken 

te verspreiden op de Nederlandse postmarkt. Vanuit ruim 100 depots worden de 

poststukken door de bezorgers opgehaald. Vervolgens sorteren en bezorgen zij in twee 

bezorgslagen per week de post.
158
 

Tabel 38 

Selekt Mail 
  

  

Eigendom [vertrouwelijk] 

Actief sinds 2002 

Actief op segment Geadresseerd drukwerk 

Dekking netwerk Landelijk 

Bezorgfrequentie Twee maal per week 

Bron: www.SelektMail.nl/ en RBB. 

Stadspost Deventer159 

Stadspost Deventer bezorgt ongeveer 0,8 tot 1 miljoen poststukken per jaar middels een 

24-uurspost. De lokale post bezorgt Stadspost Deventer zelf, maar de regionale post wordt 

uitbesteed aan de Stedendriehoek (streekpostbedrijf) en landelijke en internationale post 

wordt uitbesteed aan TNT. Ongeveer 70% van de vervoerde post valt in de gewichtsklasse 

0-20 gram en bestaat uit zowel drukwerk als brieven. Stadspost Deventer is een interne 

dienst van de gemeente Deventer. 

Streekpost Venlo160 

Streekpost Venlo verwerkt ongeveer 0,7 tot 1 miljoen poststukken per jaar en richt zich 

voornamelijk op zakelijke partijenpost. Klanten zijn voornamelijk MKB en instellingen. Het 

bezorgingsgebied is de regio Venlo met een frequentie van tweemaal per week. Buiten de 

regio wordt de post bezorgd door andere streekpostbedrijven of door TNT. De 24-uurspost 

wordt uitbesteed aan TNT. 

                                                
156
  www.SelektMail.nl/selekt-mail/ 

157
  www.SelektMail.nl/post-verzenden/post-verzenden/index.cfm?articles_id=A23813E4-EB45-4744-9098-

F38BF69A90B7 
158
  www.SelektMail.nl/selekt-mail/distributie/index.cfm?articles_id=667C2B2D-ED68-441D-AD16-587B52082F73 

159
  Uit EIM (2005), De postmarkt in 2007; Transitie naar een geliberaliseerde postmarkt, p. 30. 

160
  Ibid. 
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Swiss Post International Netherlands B.V. 

Swiss Post International Netherlands biedt wereldwijde mailservices. De nadruk ligt op het 

internationaal bezorgen van zakelijke post (B2B) van dagelijkse post, direct mail, 

kranten/tijdschriften en kleine zendingen. Swiss Post International Netherlands is een 

onderdeel van het Zwitserse Swiss Post.
161
 

Tabel 39 

Swiss Post International Netherlands BV 
  

  

Eigendom Swiss Post 

Actief sinds ?? 

Actief op segment Het bezorgen van internationale zakelijke post. 

Dekking netwerk Internationaal 

Bezorgfrequentie - 

Bron: www.swisspost.nl/nl/ 

UPS 

UPS is op 28 augustus 1907 in Seattle opgericht en claimt thans ’s werelds grootste 

koerierdienst (en één van de belangrijkste leveranciers van gespecialiseerde logistieke 

transportservices) te zijn.
162
 In 1976 is UPS in Europa opgericht met een Europees 

hoofdkantoor in Brussel. Bij UPS zijn binnen Europa meer dan 32.000 werknemers actief 

(407.200 wereldwijd).
163
 Binnen Nederland is United Parcel Service Nederland BV actief. 

Op 10 november 1999 bood UPS voor het eerst openbaar aandelen te koop
164
 aan en is 

thans een NV wiens aandelen op de beurs van New York worden verhandeld.  

Tabel 40 

UPS 
  

  

Eigendom Naamloze vennootschap 

Actief sinds 1976 in Europa 

Actief op segment Koerier-, expres- en pakketdiensten en gerelateerde diensten 

Dekking netwerk Mondiaal 

Bezorgfrequentie - 

Bron: www.ups.com/europe/nl/dutindex.html 

                                                
161
  www.swisspost.nl/nl/ 

162
  www.ups.com/content/nl/nl/about/facts/index.html 

163
  www.ups.com/content/nl/nl/about/facts/europe.html 

164
  www.ups.com/content/nl/nl/about/history/1999.html 



 

RBB Economics  Pagina 78 

Varaan 

Varaan heeft tot doel een van de marktleiders te worden op het gebied van pre-postaal en 

postale diensten in de breedste zin van het woord om zo als een one-stop-shop te kunnen 

functioneren. Hiervoor heeft Varaan een eigen netwerk geïntroduceerd, waar naar eigen 

zeggen 6.000 bezorgers in actief zijn.
165
 

Tabel 41 

Varaan 
  

  

Eigendom ?? 

Actief sinds ?? 

Actief op segment Verspreiden van reclamedrukwerk. 

Dekking netwerk ?? 

Bezorgfrequentie ?? 

Bron: www.varaan.nl 

                                                
165
  www.varaan.nl 
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Bijlage III: Vragenlijst 

Vragenlijst postaanbieders Nederlandse markt

Deze vragenlijst is door RBB Economics opgesteld in het kader van een onderzoek naar de

Nederlandse postmarkt in opdracht van OPTA. Zie bijgaande brief voor informatie met

betrekking tot de achtergrond van dit onderzoek.  

Deel I, II en III van deze vragenlijst hoeven uitsluitend ingevuld te worden als uw omzet uit post-

en gerelateerde activiteiten in 2005 minimaal € 500.000 bedroeg. Indien uw omzet beneden

deze drempel blijft, verzoeken wij u uitsluitend het deel "algemene informatie" in te vullen.  

Gelieve de vragen uitsluitend met betrekking tot de Nederlandse markt te beantwoorden.   

Alle bedragen dienen ingevuld te worden in Euro's (€).

Wij verzoeken u vertrouwelijke informatie als zodanig aan te merken.

Voor vragen over deze vragenlijst kunt u contact opnemen met:

Jeroen Algera

RBB Economics

Muzenstraat 89

2511 WB Den Haag

Telefoon: +31 70 426 2247

Fax: +31 70 426 2111

E-mail: jeroen.algera@rbbecon.com

Gelieve de ingevulde vragenlijst uiterlijk 5 december 2006 naar bovenstaand adres te sturen

(bij voorkeur per e-mail).
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Definities

Brief: 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. (Postwet)

Drukwerk: bescheiden en schriftelijke mededelingen, al dan niet verpakt, 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. (Postwet)

Partijenpost: postzendingen vervoerd tegen een tarief waarvoor een minimum volume vereist

is en dat niet geldig is voor enkelstukszendingen.

Verzekerde brieven: postzendingen waarvoor een maximum schadevergoeding van ten

minste €50 wordt uitgekeerd ingeval van beschadiging of verlies.

Koerierdiensten: koerierdiensten zijn vernoemd naar de koerier die de zending persoonlijk

vergezelt. Koerierdiensten zijn aan post gerelateerde diensten waar de zending altijd onder de

verantwoordelijkheid van dezelfde persoon valt. (Eurostat 2006 EU Postal data collection)

Expresdiensten: Expresdiensten zijn aan post gerelateerde diensten gekenmerkt door het feit

dat ze sneller gaan dan de universele dienst en van transfer centra gebruik maakt voor het

vervoer van de toevertrouwde stukken (verschil met koerierdiensten). (Eurostat 2006 EU

Postal data collection)

Pakketdiensten: Pakketten zijn voorwerpen die normaal gesproken handelswaar bevatten en

verzonden worden via een standaard dienst, dat wil zeggen geen expres- of koerierdienst en

door de universele postdienstverlener of private onderneming vervoerd wordt. Het verschil

tussen pakketten en brieven is het gewicht: pakketten wegen meer dan 2 kg. Het verschil

tussen pakketten en vrachtvervoer is dat pakketten lichter zijn. De exacte gewichtsgrens

verschilt als gevolg van verschillende nationale wet- en regelgeving. (Eurostat 2006 EU Postal

data collection)

Overige post en gerelateerde diensten: Overige post- en gerelateerde diensten die nergens

anders genoemd worden, is een verzamel categorie die bestaat uit

- diensten met betrekking op het collecteren, sorteren, transporteren en bezorgen die niet als

standaard-, koerier- of expresdienst worden aangemerkt voor poststukken behalve pakketten;

en

- post en gerelateerde diensten uitgevoerd door ondernemingen gerelateerd aan de levering

van post en gerelateerde diensten.

Voorbeelden van gerelateerde diensten zijn de verhuur van postbussen, het vervoer van

ongeadresseerde zendingen door aanbieders van postdiensten, het fysieke deel van hybride

diensten en documentenuitwisseling.  Postkantoordiensten maken hier geen deel van uit.  

(Eurostat 2006 EU Postal data collection)

 



 

Algemene informatie (door alle ondernemingen in te vullen)

0.1 Bedrijfsnaam

0.2 Adres Straat/postbus en nummer

Postcode en plaats

0.3 Kamer van Koophandel (KvK) nummer

0.4 Contactpersoon

0.5 Telefoonnnumer

0.6 Faxnummer

0.7 E-mail adres

0.8 Drie belangrijkste aandeelhouders met het belang in % 1

2

3

0.9 Sinds wanneer is uw onderneming actief op de Nederlandse postmarkt?

0.10 Totaal aantal werknemers in post- en gerelateerde activiteiten in Nederland

0.11 Totale omzet uit post- en gerelateerde activiteiten in 2005

Het resterende deel (deel I, II en III) van deze vragenlijst hoeft uitsluitend ingevuld te worden 

als uw omzet uit post- en gerelateerde activiteiten in 2005 minimaal € 500.000 bedroeg.   
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Vragenlijst (deel I)

1 Kunt u in onderstaand overzicht aankruisen op welke segmenten uw bedrijf postdiensten aanbiedt?

1.1 Nationaal, uitgesplitst naar B2B B2C C2B C2C Opmerkingen

1.1.1 brieven tot 50 gram tegen enkelstukstarief
(exclusief aangetekend/verzekerd)

partijenpost

1.1.2 brieven boven 50 gram tegen enkelstukstarief
(exclusief aangetekend/verzekerd)

partijenpost

1.1.3 aangetekende brieven

1.1.4 verzekerde brieven

1.1.5 overige brieven

1.1.6 drukwerk, uitgesplitst naar kranten

tijdschriften

direct mail

1.1.7 ongeadresseerd drukwerk

1.1.8 koerierdiensten

1.1.9 expresdiensten

1.1.10 pakketdiensten

1.1.11 overige post- en gerelateerde diensten, elders niet opgenomen

1.2 Internationale post, uitgesplitst naar

1.2.1 uitgaande post, uitgesplitst naar brieven & drukwerk (totaal)

koerier, expres en pakketten (totaal)

overige post- en gerelateerde diensten, niet elders opgenomen

1.2.2 inkomende post, uitgesplitst naar brieven & drukwerk (totaal)

koerier, expres en pakketten (totaal)

overige post- en gerelateerde diensten, niet elders opgenomen  
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2 Begonnen en/of gestaakte postdiensten (kunt u, indien mogelijk, de antwoorden van de volgende vragen beantwoorden aan de hand van bovenstaande segmentatie?)

2.1 Welke postdiensten is uw bedrijf begonnen in 2005 en in 2006?

2.2 Welke postdiensten heeft uw bedrijf beëindigd in 2005 en in 2006?

2.3 Geef de drie belangrijkste innovaties aan in de postdiensten die u in de afgelopen jaren hebt geïntroduceerd.  
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3 Bezorggebied en frequentie

3.1 Beschikt uw onderneming over een eigen bezorgnetwerk? Ja/Nee

(Indien u niet over een eigen bezorgnetwerk beschikt: ga door naar vraag 4)

3.2 Wat is het bezorggebied van uw onderneming? (bij voorkeur per postcodegebied)
(indien er verschillen zijn voor de verschilldende postdiensten dit s.v.p. aangeven)

(indien nodig kunt u het antwoord op deze vraag als bijlage meesturen)

3.3 Op welke dagen per week bezorgt u?
(indien er verschillen zijn voor de verschillende postdiensten of bezorggebieden dit s.v.p. aangeven)
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4 Dienstverlening/service

4.1 Over hoeveel postvestigingen beschikt uw onderneming?

4.2 Wat is het aantal verkooppunten voor postzegels?

4.3 Over hoeveel zakelijke dienstverleningspunten beschikt uw onderneming?

4.4 Hoeveel postbussen zijn in gebruik?

4.5 Hoeveel brievenbussen zijn in gebruik?
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Vragenlijst (deel II): Mailvolumes

5a Kunt u in onderstaand overzicht per segment het aantal door uw onderneming gedurende 2005 bezorgde poststukken (volume) geven? 
Totaal

5b Kunt u per segment eveneens een inschatting geven van het totale volume van de totale markt in 2005?
Uw totale  geschatte 

5.1 Nationaal, uitgesplitst naar
B2B B2C C2B C2C volume marktomvang Opmerkingen

5.1.1 brieven tot 50 gram tegen enkelstukstarief
(exclusief aangetekend/

verzekerd)
partijenpost

5.1.2 brieven boven 50 gr. tegen enkelstukstarief
(exclusief aangetekend/

verzekerd)
partijenpost

5.1.3 aangetekende brieven

5.1.4 verzekerde brieven

5.1.5 overige brieven

Totaal brieven

5.1.6 drukwerk, uitgesplitst naarkranten

tijdschriften

direct mail

Totaal geadresseerd drukwerk

5.1.7 ongeadresseerd drukwerk

5.1.8 koerierdiensten

5.1.9 expresdiensten

5.1.10 pakketdiensten

Totaal koerier, expres en paketten

5.1.11

5.2 Internationale post, uitgesplitst naar

5.2.1 uitgaande post: brieven & drukwerk (totaal)

5.2.2 inkomende post: brieven & drukwerk (totaal)

overige post- en gerelateerde diensten, 

niet elders opgenomen

koerier, expres en pakketten (totaal)

overige post- en gerelateerde diensten, 

niet elders opgenomen

koerier, expres en pakketten (totaal)

overige post- en gerelateerde diensten, 

niet elders opgenomen
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Vragenlijst (deel II): Omzet

6a Kunt u in onderstaand overzicht per segment de door uw onderneming behaalde omzet gedurende 2005 geven? 
Totaal

6b Kunt u per segment eveneens een inschatting geven van de totale omzet van alle aanbieders gezamenlijk?
Uw totale  geschatte 

6.1 Nationaal, uitgesplitst naar
B2B B2C C2B C2C omzet marktomvang Opmerkingen

6.1.1 brieven tot 50 gram tegen enkelstukstarief
(exclusief aangetekend/

verzekerd)
partijenpost

6.1.2 brieven boven 50 gr. tegen enkelstukstarief
(exclusief aangetekend/

verzekerd)
partijenpost

6.1.3 aangetekende brieven

6.1.4 verzekerde brieven

6.1.5 overige brieven

Totaal brieven

6.1.6 drukwerk, uitgesplitst naar:kranten

tijdschriften

direct mail

Totaal geadresseerd drukwerk

6.1.7 ongeadresseerd drukwerk

6.1.8 koerierdiensten

6.1.9 expresdiensten

6.1.10 pakketdiensten

Totaal koerier, expres en paketten

6.1.11

6.2 Internationale post, uitgesplitst naar

6.2.1 uitgaande post: brieven & drukwerk (totaal)

koerier, express en pakketten (totaal)

6.2.2 inkomende post: brieven & drukwerk (totaal)

koerier, expres en pakketten (totaal)

overige post- en gerelateerde diensten, 

niet elders opgenomen

overige post- en gerelateerde diensten, 

niet elders opgenomen

overige post- en gerelateerde diensten, 

niet elders opgenomen
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Vragenlijst (deel III)

7 Geef het totaal aantal bezorgde poststukken in 2005 waarvoor één of meer postdiensten 

(bijvoorbeeld bezorging, sortering of transport) door andere postvervoerbedrijven verricht zijn.

8 Wat waren uw totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) in 2005 uit post- en gerelateerde diensten?

9 Tarieven & gemiddelde opbrengsten

9.1 Binnenlandse brievenpost

9.1.1 Geef in onderstaande tabel de binnenlandse tarieven per poststuk voor de aangegeven gewichtsklassen.

9.1.2 Geef in onderstaande tabel de minimale en maximale korting die per gewichtsklasse gegeven wordt. 

Geef tevens het percentage van de brieven aan waarop een korting gegeven wordt tussen het minimale en maximale niveau.   

9.1.3 Geef in onderstaande tabel aan wat de gemiddelde opbrengst per poststuk voor binnenlandse brievenpost is.

Percentage brieven 

Tarief Minimale korting Maximale korting waarop korting Gemiddelde opbrengst Opmerkingen

Gewichtsklasse Tarief TNT
(per brief) (%)  (%)

wordt verleend
(per brief)

0-20 gram € 0.39

20-50 gram € 0.78

50-100 gram € 1.17

100-250 gram € 1.56

250-500 gram € 2.25

500-3.000 gram € 3.00
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9.2 Internationale post (binnen Europa)

9.2.1 Geef in onderstaande tabel de tarieven voor internationale post (binnen Europa) voor brievenpost onder de 20 gram.

9.2.2 Geef in onderstaande tabel de minimale en maximale korting die op internationale post (binnen Europa) gegeven wordt. 

Geef tevens het percentage van de brieven aan waarvoor een korting gegeven wordt tussen het minimale en maximale niveau.   

9.2.3 Geef in onderstaande tabel aan wat de gemiddelde opbrengst voor internationale post (binnen Europa) brievenpost is.

Percentage brieven 

Tarief Minimale korting Maximale korting waarop korting Gemiddelde opbrengst Opmerkingen

0-20 gram brief Tarief TNT
(per brief) (%)  (%)

wordt verleend
(per brief)

Priority € 0.69

Standard € 0.65

9.3 Internationale post (buiten Europa)

9.3.1 Geef in onderstaande tabel de tarieven voor internationale post (buiten Europa) voor brievenpost onder de 20 gram.

9.3.2 Geef in onderstaande tabel de minimale en maximale korting die op internationale post (buiten Europa) gegeven wordt. 

Geef tevens het percentage van de brieven aan waarvoor een korting gegeven wordt tussen het minimale en maximale niveau.   

9.3.3 Geef in onderstaande tabel aan wat de gemiddelde opbrengst voor internationale post (buiten Europa) brievenpost is.

Percentage brieven 

Tarief Minimale korting Maximale korting waarop korting Gemiddelde opbrengst Opmerkingen

0-20 gram brief Tarief TNT
(per brief) (%)  (%)

wordt verleend
(per brief)

Priority € 0.85

Standard € 0.80  


