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 OPTA/IPB/2007/202094   

Datum Onderwerp Bijlage(n)

19 oktober 2007 Uitvoeringstoets Ontwerp Postbesluit 1 

   

Geachte heer Heemskerk, 

Op 10 oktober 2007 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: 

het college) uw brief, met kenmerk ET/TM/7117248 ontvangen, waarin u het college verzoekt het ontwerp 

van het Postbesluit (hierna: ontwerp Postbesluit) aan een uitvoeringstoets te onderwerpen.  

Het college heeft het ontwerp Postbesluit overeenkomstig artikel 5 van het Informatiestatuut 

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit getoetst op: 

 uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; 

 mogelijkheden om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleidsvoornemen te vergroten; 

 gevolgen voor het college in termen van personeel, organisatie en financiën.   

Gelet op uw voornemen om de postale regelgeving per 1 januari 2008 in werking te laten treden, heeft  u 

verzocht de uitvoeringstoets zo spoedig mogelijk uit te brengen. Het college heeft de uitvoeringstoets 

daarom met spoed uitgevoerd.  

Hierbij ontvangt u de door u verzochte uitvoeringstoets ten aanzien van het ontwerp Postbesluit. Een 

afschrift van de bijlage met artikelsgewijs commentaar is heden ook per e-mailbericht aan DGET 

toegezonden.  

1. Beleidsvoornemen EZ 

Het voornemen van het ministerie is om met de invoering van de gewijzigde Postwet per 1 januari 2008, 

vooruitlopend op Europese intenties tot volledige liberalisering van de Europese postmarkt, de 

Nederlandse postmarkt volledig te liberaliseren, waarbij het brievenmonopolie van TNT NV komt te 

vervallen. De inwerkingtreding van deze liberalisering is daarbij afhankelijk gesteld van een de facto 
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volledige liberalisering van de postmarkten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Daarnaast worden 

garanties voor de universele postdienst geboden.  

In het ontwerp Postbesluit worden ter uitvoering van het voorstel tot wijziging van de Postwet nadere 

regels gesteld ten aanzien van: 

a. de poststukken waarvan het vervoer onder de werking van de wet valt; 

b. de omvang en uitvoering van de universele postdienst;  

c. de kwaliteit van de universele postdienst; 

d. bedragen voor aansprakelijkheid; 

e. de berekening, omslag en vaststelling van de vergoeding van de toezichtkosten van het college;  

f. de selectieprocedure voor de aanwijzing van de leverancier van de universele dienst; 

g. overgangsbepalingen. 

Ad b. De omvang van de universele postdienst 

De universele postdienst wordt alleen voor brieven en pakketten binnen Nederland beperkt tot vervoer 

tegen enkelstukstarief. Deze beperking geldt dus niet voor overige diensten die onder de universele 

postdienst vallen zoals aangetekende zendingen en zendingen naar en van het buitenland.  

Ad c. De uitvoering en kwaliteit van de universele postdienst 

In het ontwerp Postbesluit zijn onder meer regels opgenomen over de algemene voorwaarden van de 

universele postdienst, de differentiatie van de porten, de plaatsing van brievenbussen en 

aansprakelijkheidsbedragen. 

Ad e. De berekening, omslag en vaststelling van de vergoeding van de toezichtkosten van het college 

De kosten van het toezicht op de universele postdienst zullen worden gedragen door het 

postvervoerbedrijf dat hiervoor wordt aangewezen. De overige kosten van het toezicht worden over alle 

postvervoerbedrijven verdeeld naar rato van relevante omzet. Hiervan uitgezonderd zijn 

postvervoerbedrijven waarvan de omzet onder een nader te bepalen grensbedrag valt. 

Ad g. Overgangsbepalingen 

Op grond van de overgangsbepalingen zal de vergoeding van de kosten voor het toezicht in het 

kalenderjaar of de kalenderjaren na de inwerkingtreding van de wet, voor alle postvervoerbedrijven pas na 

de vaststelling van het hiervoor onder ad e bedoelde grensbedrag worden vastgesteld, waarna de 

vergoeding in rekening wordt gebracht. Verder is er een overgangsbepaling voor het geval dat de 

inwerkingtreding van de Postwet niet samenvalt met het begin van het kalenderjaar.  

Voorts is geregeld dat lopende contracten voor de postbussendienst en antwoordnummers van de 

voormalige concessiehouder gedurende de looptijd van deze contracten doch tot maximaal een jaar na 

inwerkingtreding van het voorstel tot wijziging van de Postwet onder de universele postdienst blijven 

vallen. 
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2. Reactie college op het ontwerp Postbesluit 

In deze brief heeft het college de voor hem belangrijkste aandachtspunten opgenomen. De bijlage bevat 

de integrale uitvoeringstoets van het college in de vorm van een artikelsgewijs commentaar. Het college 

doet hierbij concrete voorstellen. De bedoelde bijlage moet dan ook worden gelezen als integraal 

onderdeel van deze brief. 

2.1. De uitvoering en kwaliteit van de universele postdienst

Het college stelt allereerst vast dat een aantal verplichtingen betreffende de uitvoering en de kwaliteit van 

de universele dienst uit het Besluit algemene richtlijnen post (hierna: Barp) niet is opgenomen in het 

ontwerp Postbesluit en ook niet in het voorstel tot wijziging van de Postwet zelf. Dit betreft verplichtingen 

ten aanzien van: 

 de algemene voorwaarden van de universele postdienstverlener; 

 aansluiting bij de geschillencommissie; 

 de sluiting van postvestigingen, het postvestigingenplan, het minimum aantal vestigingen met een 

nagenoeg volledig assortiment, de invulling van het jaarlijkse toezicht op de postvestigingen door de 

universele postdienstverlener en de daarop betrekking hebbende rapportageverplichtingen. 

 de meting en meetsystematiek door de universele postdienstverlener en de invulling van het toezicht 

van het college hierop. 

Ten opzichte van het Barp zijn de verplichtingen voor de universele dienstverlener en het toezicht van het 

college hierop in het ontwerp Postbesluit beperkt. Noch in de algemene noch in de artikelsgewijze 

toelichting is aangegeven wat de reden hiervoor is. Het impliceert in ieder geval een beleidskeuze om 

minder eisen aan de kwaliteit van de universele postdienst te stellen door de verplichtingen aan de 

universele postdienstverlener en het jaarlijkse toezicht minder gedetailleerd te reguleren (zie bijlage, de 

tabel bij artikel 10). Met oog op een zo doelmatig mogelijke toezichtpraktijk pleit het college er voor om 

hierover helderheid te verschaffen en expliciet in de toelichting van het ontwerp Postbesluit aan te geven 

wat de redenen zijn voor het minder gedetailleerd reguleren van de universele postdienst en wat de 

beoogde consequenties daarvan zijn voor het door het college te houden toezicht. Daarbij zou dan tevens 

aangegeven kunnen worden hoe deze beleidskeuze zich verhoudt tot artikel 16 van het voorstel tot 

wijziging van de Postwet. Dit artikel is bij amendement gewijzigd. Een aantal normen voor de universele 

dienst is bij dit amendement in het voorstel voor de Postwet opgenomen, waarbij is aangegeven dat het 

parlement als medewetgever bij de belangrijkste beslissingen over de universele dienst betrokken moet 

worden. 

2.2. De verdeling van de kosten van het toezicht van het college over de postvervoerbedrijven 

Op grond van artikel 65, eerste lid van het voorstel tot wijziging van de Postwet ligt de bevoegdheid tot 

vaststelling van de hoogte van de vergoeding bij de Minister. Het ontwerp Postbesluit gaat evenwel uit van 

een bevoegdheid tot vaststelling van de vergoeding door het college. Dit levert derhalve een tegenstrijdig 

beeld op. Weliswaar geeft de toelichting op artikel 65 van de wet aan dat het tweede lid van dit artikel een 
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delegatiemogelijkheid biedt voor het vaststellen, heffen en invorderen van de vergoeding, maar met name 

nu daarin gesproken wordt van nadere regels, is het naar de mening van het college op zijn minst 

onduidelijk of dit artikellid ook een grondslag biedt om de vaststelling van de vergoedingen aan het college 

op te dragen. Om niettemin onduidelijkheid over de bedoeling van de wetgever op dit punt weg te nemen 

en in het belang van een efficiënte uitvoeringspraktijk pleit het college er voor om in het ontwerp 

Postbesluit dan wel in de toelichting daarop expliciet op te nemen dat de bevoegdheid om de 

vergoedingen per postvervoerbedrijf vast te leggen en (bij beschikking) op te leggen aan het college 

toekomt.  

2.3. De overgangsbepalingen 

De overgangsbepalingen betreffen het achteraf in rekening brengen van vergoedingen voor het toezicht 

van het college over het eerste jaar of de eerste jaren na inwerkingtreding van de gewijzigde Postwet en 

een bepaling voor het geval dat de inwerkingtreding van het voorstel tot wijziging van de Postwet niet 

samenvalt met het begin van het kalenderjaar. Aan het op grond van deze overgangsbepalingen 

vaststellen van de vergoedingen zijn financiële- en  uitvoeringsconsequenties voor het college verbonden. 

Met betrekking tot deze consequenties dringt het college er op aan om op korte termijn nadere afspraken 

te maken met het ministerie van Economische Zaken.  

2.4. Aanwijzing van de ud-verlener  

Het college merkt op dat in de algemene toelichting is opgenomen dat Koninklijke TNT Post B.V. (hierna: 

TNT Post) de ud-verlener zal zijn in plaats van TNT N.V. Het college wijst op de risico’s die aan dit 

voornemen zijn verbonden. 

Op dit moment heeft het college redelijk zicht op de cijfers en de grondslagen van verslaglegging van TNT 

N.V. (hierna: TNT), de huidig aangewezen ud-verlener, op basis van de gepubliceerde jaarrekening van 

TNT. Als TNT Post als ud-verlener wordt aangewezen, dan ligt het voor de hand dat TNT Post voor de 

rapportage over de universele postdienst aansluit bij de grondslagen van TNT Post. TNT Post is echter 

niet verplicht om haar vennootschappelijke jaarrekening te publiceren. TNT heeft de vennootschappelijke 

jaarrekening van TNT Post ook nooit vrijwillig aan het college overgelegd. De cijfers en de grondslagen 

die TNT Post hanteert voor de verslaglegging zijn dus niet bekend. Een wijziging van de aanwijzing van 

TNT naar TNT Post zou kunnen betekenen dat de kosten voor de universele postdienst als gevolg van 

andere gehanteerde grondslagen van verslaglegging hoger uitvallen en hiermee ook de starttarieven voor 

de universele postdienst hoger uitvallen.  

In ieder geval bemoeilijkt dit voornemen de uitvoering van de toezichtstaken door het college (bijvoorbeeld 

vaststelling kostenoriëntatie van de tarieven). 

Het college wijst er ook op dat, indien TNT Post wordt aangewezen als ud-verlener, TNT de mogelijkheid 

heeft om (winstgevende) postactiviteiten bij TNT Post weg te halen (onder te brengen in een andere 

dochtermaatschappij). Hierdoor worden de schaalvoordelen die behaald worden door in één onderneming 
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postactiviteiten uit te voeren, verkleind. Als TNT als ud-verlener aangewezen blijft dan kan voor de 

universele postdienst maximaal gebruik worden gemaakt van de schaalvoordelen van het bieden van 

postdiensten vanuit een groot concern. In het algemeen kan worden gesteld dat verminderen van 

schaalvoordelen tot tariefsverhogingen leidt. 

2.5 Overige opmerkingen van het college  

Het college is voorstander van inwerkingtreding van de gewijzigde postregelgeving op 1 januari 2008. Hij 

wijst er daarbij wel op dat het voor een effectief en efficiënt toezicht door het college noodzakelijk is dat de 

lagere regelgeving, na een zorgvuldig afwegingsproces, voldoende is ingevuld en in werking is getreden, 

en waarbij aan de opmerkingen van het college in deze uitvoeringstoets adequaat gevolg is gegeven.

3. Inschatting van de gevolgen van het ontwerp Postbesluit voor het college 

Bij de aanvulling op de uitvoeringstoets wijziging Postwet van 20 januari 2006 (OPTA/IPB/2005/203608) 

schatte het college in dat de gewijzigde regelgeving zal leiden tot een totale benodigde omvang voor het 

toezicht van tussen de 7 en 9 fte en een bedrag van € 1,6 tot 2 miljoen. Dit zal tussen de 4,3 en 6,3 fte 

extra betekenen ten opzichte van de huidige 2,7 fte. 

Het onderhavige ontwerp Postbesluit leidt niet tot een aanpassing van de inschatting van het aantal 

benodigde fte. Het geschatte totaal benodigde bedrag komt thans echter iets lager uit op tussen de € 1,2 

tot 1,6 mln. Naarmate in het kader van het Postbesluit helderheid wordt verschaft over het minder 

gedetailleerd reguleren van de universele postdienst en de consequenties daarvan voor het toezicht door 

het college en wanneer er duidelijkheid is over de uiteindelijke inhoud van de ministeriële regelgeving, kan 

de benodigde omvang voor het toezicht nader worden ingevuld. 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

mr. C.A. Fonteijn, voorzitter


