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Bijlage bij brief OPTA/IPB/2007/202094

Artikelsgewijs commentaar uitvoeringstoets ontwerp Postbesluit

Datum 19 oktober 2007 

Kenmerk : OPTA/IPB/2007/202196 

Artikel 3

In artikel 3 van het ontwerp Postbesluit is opgenomen dat de universele postdienst alleen voor brieven 

en pakketten binnen Nederland wordt 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. 

Het college merkt op dat in artikel 3 van de Europese postrichtlijn 97/67/EG (hierna: postrichtlijn) niet is 

opgenomen of de universele dienst postzendingen tegen enkelstuks of bulkzendingen betreft. 

Het college constateert dat er in het voorliggende ontwerp Postbesluit voor is gekozen om ook 

bulkzendingen van brieven en pakketten van en naar het buitenland onder de universele postdienst te 

laten vallen. Dit betreft veelal zakelijke buitenlandse post. Het college merkt op dat de universele 

postdienstverlener (hierna: ud-verlener) op grond hiervan niet alleen voor de consumentenpost maar 

ook voor de zakelijke buitenlandse post een concurrentievoordeel heeft omdat de universele 

postdienst vrijgesteld is van BTW. Voor zakelijke klanten die geen BTW kunnen verrekenen, zoals 

banken en verzekeraars, is het hierdoor ongunstig om over te stappen naar een concurrent van de ud-

verlener. Een dergelijk concurrentievoordeel voor de ud-verlener werpt een drempel op voor 

concurrenten om op gelijke voorwaarden de internationale post van zakelijke klanten te kunnen 

bezorgen. Een dergelijke drempel strookt niet met het principe van een volledig geliberaliseerde 

postmarkt. Ter waarborging van de bezorging van postzendingen van en naar het buitenland kan het 

echter noodzakelijk blijken om deze dienst onder de universele postdienst te houden. 

Voorstel college

Het college pleit er voor om in het voorstel Postbesluit de mogelijkheid op te nemen dat, als op grond 

van de marktmonitor van het college blijkt dat bulkpost naar het buitenland gewaarborgd is door 

voldoende concurrentie, de universele postdienst voor post naar het buitenland kan worden beperkt tot 

postvervoer tegen enkelstukstarief. 

Artikel 5

Artikel 5 van het ontwerp Postbesluit geeft de verplichtingen aan voor de algemene voorwaarden die 

de ud-verlener moet hanteren 

Het college stelt vast dat in dit artikel 5 enkele verplichtingen die in de geldende postregelgeving zijn 

opgenomen, niet terugkomen. Dit betreft de verplichtingen: 

 dat de algemene voorwaarden die door de ud-verlener worden gehanteerd in overeenstemming 

dienen te zijn met de geldende regelgeving; 
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 dat de algemene voorwaarden de weigeringsgronden voor het postvervoer dienen te bevatten; 

 dat de algemene voorwaarden slechts mogen worden gewijzigd na overleg met het Overlegorgaan 

PTT.  

Voorts mist het college in het ontwerp Postbesluit de verplichting dat de ud-verlener voor geschillen 

over de toepassing en de uitleg van de algemene voorwaarden er zorg voor draagt dat, ten behoeve 

van contractanten die uitsluitend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelen, een 

geschillencommissie wordt ingesteld. Deze verplichting is nu opgenomen in onderdeel 9 van het 

Besluit algemene richtlijnen post (hierna: Barp). De huidige praktijk is dat TNT eventuele geschillen 

met consumenten voor beslechting voorlegt aan de bestaande Geschillencommissie Post in Den 

Haag. Het college vraagt zich af of deze bestaande praktijk wordt voortgezet en indien dit het geval is 

waar hiervoor dan de basis ligt in de wet. 

Aangezien niet is aangegeven dat vorenstaande verplichtingen alsnog bij ministeriële regeling worden 

opgenomen, concludeert het college dat ervoor is gekozen om deze verplichtingen niet langer op te 

nemen in de postregelgeving. Noch uit de toelichting van artikel 5 noch uit de algemene toelichting 

blijkt echter wat de reden van deze beleidskeuze is. 

Voorstel college

Het college pleit ervoor om in de toelichting van het ontwerp Postbesluit aan te geven welke redenen 

aanleiding zijn om bovengenoemde verplichtingen niet langer op te nemen. 

Artikel 6

Artikel 6 van het ontwerp Postbesluit regelt dat de verlener van de universele postdienst er zorg voor 

draagt dat de voor het postvervoer binnen de universele postdienst verschuldigde porten in elk geval 

door middel van postzegels of postzegelafdrukken kunnen worden voldaan. Tevens regelt dit artikel 

dat postzegels ten minste op alle dienstverleningspunten verkrijgbaar worden gesteld. 

Het college stelt vast dat in artikel 6 niet de verplichting is opgenomen die nu geldt op grond van 

onderdeel 2.8 van het Barp. Hierin wordt de ud-verlener verplicht om bij het uitgeven van postzegels 

met toeslag voor culturele of sociale doelen dan wel ten behoeve van instellingen met een algemeen 

humanitaire doelstelling rekening te houden met de ter zake van het inzamelen van gelden voor deze 

doeleinden en instellingen getroffen regelingen. 

Het college wijst er op dat TNT naar aanleiding van een proef heeft besloten om op de eigen 

postvestigingen de verkoop van losse postzegels te staken en ook het aanbieden van een losse 

postzending (met een bedrag lager dan € 1,12) ter frankering bij een postvestiging te weigeren. 

Gebruikers van de universele postdienst worden als gevolg hiervan verplicht om voor postvervoer van 

bijvoorbeeld een brief binnen Nederland of een brief naar het buitenland t/m 20 gram postzegelvellen 

per 10 stuks af te nemen (respectievelijk 10 maal € 0,44 en 10 maal € 0,72). Het college meent dat dit 

zich niet verhoudt tot waarborging van de ud-postdienst tegen enkelstukstarief. Dit klemt temeer nu de 

ud-verlener op grond van het ontwerp Postbesluit de vrijheid heeft om de algemene voorwaarden te 

wijzigen en op grond daarvan consumenten in de toekomst bijvoorbeeld tot een afname van een 
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grotere hoeveelheid postzegels ineens zou kunnen verplichten. 

Voorstel college

Op grond hiervan pleit het college ervoor dat de ud-verlener verplicht zou moeten zijn om in ieder 

geval het aanbieden van een enkele losse postzending ter frankering te accepteren. Voorts pleit het 

college ervoor om expliciet in de toelichting aan te geven om welke reden de verplichting genoemd in 

het huidige onderdeel 2.8 van het Barp niet langer is opgenomen. 

Artikel 7

In artikel 7, tweede lid van het ontwerp Postbesluit is opgenomen dat de ud-verlener in de algemene 

voorwaarden vaststelt waaraan verzenders van poststukken moeten voldoen om ervoor te zorgen dat 

de aangeboden poststukken worden vervoerd met de standard overnight service. 

Het college constateert dat de ud-verlener daarmee via de algemene voorwaarden kan invullen 

wanneer een postzending onder de verplichting van standard overnight service
1
 valt (bijvoorbeeld de 

wijze van aanbieding, het tijdstip van aanbieding). Door de gekozen formulering van het tweede lid van 

artikel 7 zou de ud-verlener zelfs eisen aan de verzender zelf kunnen stellen.  

Artikel 7, derde lid van het ontwerp Postbesluit geeft aan dat bij ministeriële regeling regels worden 

gesteld over de voorwaarden voor de standard overnight service. De toelichting hierbij geeft aan dat bij 

ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld voor het postvervoer binnen de universele 

postdienst, maar zonder toepassing van de standard overnight service, bijvoorbeeld over de maximale 

overkomstduur van die poststukken, alsmede over de vaststelling van de periode waarin het 

onderscheid mag worden gemaakt.  

Het college wijst er op dat artikel 16, zesde lid, van het wetsvoorstel in het geheel geen basis biedt om 

het in de wet neergelegde vereiste van standard overnight service gedurende 6 dagen per week te 

beperken.  

Voorstel college

Uit de toelichting op artikel 7, derde lid, begrijpt het college dat het de bedoeling is om te regelen dat 

de kerstpost die in de brievenbussen van de ud-verlener wordt gedeponeerd, niet meetelt in de 

verplichting tot standard overnight service. Het college stelt voor om op grond van het derde lid van 

artikel 7 van het ontwerp Postbesluit bij ministeriële regeling de wijze van vaststellen van de 

gemiddelde overkomstduur van poststukken die aan de ud-verlener zijn aangeboden dusdanig te 

regelen dat de kerstpost hierin niet zal worden meegenomen. De tekst van het derde lid van artikel 7 

en de toelichting daarbij zouden dan moeten worden aangepast. 

                                                    
1
 De standard overnight service is in artikel 16, zesde lid van het voorstel van de Postwet gedefinieerd als bestelling op de dag, 

niet zijnde een zon- of officiële feestdag, volgend op de dag van aanbieding.  
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Artikel 9

In artikel 9 is opgenomen dat de ud-verlener moet voldoen aan de kwaliteitsnormen voor 

grensoverschrijdend postverkeer en de technische normen die in de postrichtlijn zijn gesteld.  

Het college constateert dat artikel 9, vierde lid, van het ontwerp Postbesluit in vergelijking met 

onderdeel 2.22 van het Barp de bevoegdheid van het college beperkt. In onderdeel 2.22 van het Barp 

is opgenomen dat de ud-verlener aan het college kan verzoeken een norm dan wel een onderdeel 

daarvan geen toepassing te geven wanneer dit noodzakelijk blijkt voor de belangen van de gebruikers 

van het postvervoer. Het college beslist dan binnen een maand of hij instemt met dit verzoek. Op 

grond van dit onderdeel van het Barp kan het college toetsen of het inderdaad noodzakelijk is om in 

het belang van de gebruikers van het postvervoer af te wijken van technische normen zoals 

opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. In het voorgestelde artikel 9, 

vierde lid, van het ontwerp Postbesluit is echter opgenomen dat de ud-verlener het college mededeelt 

geen toepassing te geven aan een norm. Als het college vervolgens niet binnen een maand heeft 

verklaard dat het buiten toepassing laten van de norm in strijd is met de wet, dan kan de ud-verlener 

het voornemen uitvoeren. Het college neemt aan dat beoogd is dat het college alleen toetst of het 

buiten toepassing laten van de technische norm in strijd is met de Postwet. Het college kan echter op 

basis van het voorgestelde artikel 9, vierde lid, van het ontwerp Postbesluit niet toetsen of het in het 

belang is van de gebruikers van het postvervoer dat de norm of onderdelen hiervan niet hoeven te 

worden toegepast, terwijl dit thans wel het geval is. De toelichting op artikel 9 van het ontwerp 

Postbesluit geeft niet aan waarom de huidige verplichting en het toezicht daarop gewijzigd zou moeten 

worden. 

Voorstel college

Het college pleit er dan ook voor om artikel 9, vierde lid van het ontwerp Postbesluit te wijzigen en 

conform de huidige formulering van onderdeel 2.22 van het Barp op te nemen dat het college binnen 

een maand beslist of hij ermee instemt dat geen toepassing wordt gegeven aan een technische norm 

of een onderdeel daarvan op grond van de toetsing of dit noodzakelijk is in het belang van de 

gebruikers van het postvervoer en niet in strijd is met de Postwet. 

Artikel 10

Artikel 10, eerste lid

In artikel 10, eerste lid, van het ontwerp Postbesluit is opgenomen dat bij ministeriële regeling wordt 

vastgesteld welke diensten en activiteiten zijn opgenomen in een volledig assortiment van diensten.  

Het college stelt vast dat enkele verplichtingen die thans in het Barp zijn opgenomen betreffende de 

(dienstverlening van) postvestigingen van de ud-verlener en het toezicht hierop door het college, niet in 

het ontwerp Postbesluit zijn opgenomen en ook niet in het voorstel tot wijziging van de Postwet zelf:  

Huidig Barp onderdeel  verplichting die niet in het voorstel is opgenomen 

Onderdeel 2.a.1 en 2.a.2 
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Onderdeel 2.9, tweede lid Een dienstverleningspunt in een woonkern < 5000 inwoners zonder 

winkelgebied wordt niet door de houder van de concessie gesloten. 

Onderdeel 2.9, derde lid  Van het tweede lid mag de houder van de concessie afwijken indien de sluiting 

het gevolg is van opzegging of bedrijfsbeëindiging door de ondernemer met wie 

de houder van de concessie een overeenkomst tot exploitatie van een 

dienstverleningspunt heeft gesloten, dan wel indien wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

a. er is voor de bewoners van de woonkern binnen een straal van vijf kilometer 

een ander dienstverleningspunt met een volledig of nagenoeg volledig 

assortiment van diensten, en 

b. de omzet in zegelwaarden van het te sluiten dienstverleningspunt bedraagt 

minder dan € 11.344,50 per jaar. 

 Onderdeel 2.9, vijfde lid In afwijking van het eerste lid omvat het net van dienstverleningspunten…., ten 

minste 1200 dienstverleningspunten met een nagenoeg volledig assortiment, en 

voldoende andere dienstverleningspunten waar uitsluitend veelverkochte 

producten worden aangeboden. 

Onderdeel 2.10, eerste lid De houder van de concessie is gerechtigd in het net van dienstverleningspunten, 

bedoeld in onderdeel 2.9, aanpassingen aan te brengen, indien een wijziging in 

het gebruik van diensten ter zake van het postvervoer, dan wel voor andere 

diensten, die voor derden op die dienstverleningspunten worden verleend, 

daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft. 

Onderdeel 2.10, tweede lid Aanpassingen in het net van dienstverleningspunten, die niet in 

overeenstemming zijn met onderdeel 2.9 worden niet gerealiseerd dan nadat 

daarover een postvestigingenplan bij de Minister is ingediend en dit 

postvestigingenplan de instemming van de Minister heeft verkregen 

Onderdeel 2.10, derde lid De houder van de concessie verstrekt ten minste één maand voor de aanvang 

van elk kalenderjaar aan het college de indicatieve planning van de in dat 

kalenderjaar voorziene mutaties in het net van dienstverleningspunten, 

uitgesplitst naar soort dienstverleningspunt. 

Onderdeel 2.10, vierde lid Binnen drie maanden na het verstrijken van een kalenderjaar verstrekt de 

houder van de concessie aan het college de gegevens, waaruit blijkt hoe hij in 

het verstreken kalenderjaar aan het postvestigingplan en aan de onderdelen 2.9 

tot en met 2.12 uitvoering heeft gegeven, alsmede een verklaring van de in 

onderdeel 7.5 bedoelde externe accountant over de juistheid en volledigheid van 

de gegevens. 

Onderdeel 2.10, vijfde lid Het college beoordeelt jaarlijks aan de hand van de gegevens, bedoeld in het 

vierde lid, of de houder van de concessie heeft voldaan aan onderdeel 2.9 en 

bijlage 2. 

Onderdeel 2.10, zesde lid Het college rapporteert zijn bevindingen op grond van de in het vijfde lid 

bedoelde beoordeling binnen zes maanden na het kalenderjaar waarop de 

beoordeling betrekking heeft aan de Minister, en zendt hiervan tegelijkertijd een 

afschrift aan de houder van de concessie. 

Onderdeel 2.10, zevende lid De rapportage, bedoeld in het vierde lid, bevat tenminste: 

a. de aantallen dienstverleningspunten, uitgesplitst naar soort, aan het einde 
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van elk kwartaal; 

b. de verantwoording van de meetmethodiek voor de bepaling van de straal 

van vijf kilometer, genoemd in onderdeel 2.9, eerste lid; 

c. een definitie van gehanteerde begrippen, voor zover die afwijken van de 

begrippen in dit besluit; 

d. een verantwoording van de bepaling van het inwoneraantal van een 

woonkern; 

e. de datering van de gehanteerde bronnen; 

f. een verantwoording van de systematiek ter vaststelling of is voldaan aan de 

spreidingsnormen van onderdeel 2.11 

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

ieder geval zorg voor dat in woonkernen met meer dan 5000 inwoners binnen 

een straal van 5 km een dienstverleningspunt met een volledig assortiment van 

diensten aanwezig is. Daarenboven zal, indien het inwonerstal 50.000 

overschrijdt, per elk 50.000 inwonertal een (extra) dienstverleningspunt met een 

volledig assortiment van diensten aanwezig zijn. 

Onderdeel 2.12 Buiten bovenvermelde woonkernen draagt de houder van de concessie bij de in 

2.10 genoemde aanpassing zorg voor een zoveel mogelijk vergelijkbaar niveau 

van aanwezigheid va dienstverleningspunten. 

Indien een dergelijk niveau redelijkerwijs niet haalbaar is dient de houder van de 

concessie zorg te dragen voor een vervangende vorm van dienstverlening 

Uit de toelichting op het ontwerp Postbesluit blijkt niet wat de reden is om bovengenoemde 

verplichtingen voor de ud-verlener en de invulling van het toezicht door het college niet langer op te 

nemen. Evenmin is aangegeven of deze verplichting alsnog bij ministeriële regeling zal of kan worden 

opgenomen.  

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. Met het oog op een zo doelmatig mogelijke toezichtpraktijk 

pleit het college er dan echter wel 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
2
 gewijzigd. Een aantal normen voor de universele dienst zijn 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.  

Voorstel college

Het college pleit ervoor om helderheid te creëren en expliciet in de toelichting van het voorstel tot 

Postbesluit te vermelden met welke reden bovengenoemde verplichtingen niet langer zijn opgenomen 

                                                    
2
 Amendement nr. 40  van de leden van Vroonhoven-Kok en Crone (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 536) 
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en daarbij tevens aan te geven wat dit betekent voor het door het college toezicht op grond van artikel 

16 van het voorstel tot wijziging van de Postwet en artikel 10 van het ontwerp Postbesluit. 

Artikel 10, tweede lid

In artikel 10, tweede lid, van het ontwerp Postbesluit is opgenomen dat bij ministeriële regeling regels 

kunnen worden gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de universele postdienst. 

In de toelichting op dit artikel is aangegeven dat ook de diensten kunnen worden omschreven die 

moeten worden aangeboden op postvestigingen met een nagenoeg volledig assortiment van 

postdiensten.  

Allereerst merkt het college op dat op grond artikel 10, tweede lid van het ontwerp Postbesluit regels 

kunnen worden gesteld en dat deze regels waarschijnlijk nog niet nader zullen zijn ingevuld bij 

inwerkingtreding van de gewijzigde Postwet.  

Verder stelt het college vast dat in de voorgestelde regelgeving een aantal regels, die betrekking 

hebben op de meting en meetsystematiek door de ud-verlener en de invulling van het toezicht van het 

college hierop, niet zijn opgenomen. Deze verplichtingen zijn nu neergelegd in onderdeel 2.19, sub 3 

t/m 5 en onderdeel 2.20 van het Barp. Onduidelijk is op basis van de toelichting op artikel 10, tweede 

lid van het ontwerp Postbesluit of deze verplichtingen nog in de ministeriële regeling worden 

opgenomen. Naar het oordeel van het college kunnen deze regels ook in de ministeriële regeling 

worden opgenomen op basis van artikel 23, tweede lid, van het voorstel voor de Postwet.  

Voorstel college

Het college pleit ervoor om in de toelichting aan te geven om welke reden een aantal regels, die 

betrekking hebben op de meting en meetsystematiek door de ud-verlener en de invulling van het 

toezicht van het college hierop, niet zijn opgenomen in het ontwerp Postbesluit. In de toelichting zou 

ook expliciet kunnen worden aangegeven dat deze verplichtingen alsnog in de ministeriële regeling 

zullen worden opgenomen. 

Artikel 12

In artikel 12, tweede lid, van het ontwerp Postbesluit is opgenomen dat de artikelen 13 en 15, derde en 

vierde lid van het ontwerp Postbesluit van overeenkomstige toepassing zijn. 

Het college gaat ervan uit dat dit een verschrijving is en dat bedoeld is te verwijzen naar de artikelen 

13 en 15, tweede en derde lid van het ontwerp Postbesluit. 

Artikel 13

In artikel 13, derde lid, van het ontwerp Postbesluit is de mogelijkheid opgenomen dat het college 

bevoegd is om verschillen tussen de werkelijke kosten en ontvangen vergoedingen te verrekenen. 
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Het is het college niet duidelijk met welk doel de periode voor verrekening gemaximeerd is tot een 

periode van vijf jaar. Een dergelijk maximum is in de eerste plaats niet wenselijk. In beginsel zullen 

verrekeningen het jaar volgend op de betaalde vergoeding verrekend worden. Indien het college echter 

hiervan wil afwijken, meent het college dat per geval bepaald dient te worden wat redelijk is zodat 

eventuele grote fluctuaties in de vergoedingen worden voorkomen.  

Een maximumperiode staat haaks op deze bedoeling en zou kunnen leiden tot juist het 

tegenovergestelde, namelijk een schoksgewijs verloop van de vergoedingen over de jaren. In de 

tweede plaats is een dergelijke maximumperiode niet nodig. Immers, jaarlijks wordt de begroting van 

het college en de verdeelsleutel voor de vergoedingen door het Staatssecretaris van Economische 

Zaken goedgekeurd respectievelijk vastgesteld. Hiermee heeft de Staatssecretaris zicht en invloed op 

de ontwikkeling van de vergoedingen en de daarbij voorgenomen verrekeningen. 

Voorstel college 

Het college stelt voor om in artikel 13, derde lid van het ontwerp Postbesluit geen maximumperiode op 

te nemen. Tevens stelt het college voor om aan te geven dat de verrekening plaatsvindt in de 

kostenramingen en vervolgens de vergoedingen. Anders blijkt niet dat het verschil in de vergoedingen 

wordt meegenomen. De toelichting zou hierop overeenkomstig moeten worden aanpast. 

Het college stelt voor om de tekst van artikel 13, derde lid ‘…., te verrekenen in de kostenramingen 

voor een periode van ten hoogste van vijf jaren, volgend op een verschil’ te wijzigen in ‘…., te 

verrekenen in de kostenramingen en vervolgens de vergoedingen in de jaren, volgend op een verschil.’

Artikel 14

Artikel 14, eerste lid

Artikel 14, eerste lid, van het ontwerp Postbesluit geeft aan dat de Staatssecretaris jaarlijks een 

verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten vaststelt. 

Voorstel college

Het college stelt ter verduidelijking een aanvulling voor: ‘De minister stelt jaarlijks voor het komende 

jaar een verdeelsleutel voor de verdeling vast.’ Op deze manier wordt duidelijk gemaakt van welk  

referentiejaar wordt uitgegaan.  

Artikel 14, tweede lid

Artikel 14, tweede lid, van het ontwerp Postbesluit begint met ‘De kosten,….’. Volgens het college 

wordt hier niet ‘De kosten’ maar ‘De verdeelsleutel’ bedoeld. 

Artikel 14, tweede lid, sub a

Het college stelt vast dat de samenhang tussen de artikelen 13, 14 en 15 als volgt is. In artikel 13 

worden de uitgangspunten voor de vaststelling van de kosten weergegeven. In artikel 14 de 
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vaststelling van de verdeelsleutel en in artikel 15 de vaststelling van de vergoeding. In de tekst van 

artikel 14, tweede lid, sub a is een bepaling over de kosten opgenomen ‘de geraamde totale kosten 

van het college in het komende jaar, verminderd of vermeerderd met het verschil tussen de werkelijke 

kosten en de daarvoor ontvangen vergoedingen in het voorafgaande jaar’. Deze tekst werkt verwarring 

in de hand omdat deze tekst niet strookt met het gestelde in artikel 13, derde lid, dat juist aangeeft dat 

een verschil tussen werkelijke kosten en ontvangen vergoedingen over een periode van meerdere 

jaren kan worden verrekend.  

Voorstel college

Het college stelt voor om de tekst van artikel 14, tweede lid, sub a te wijzigen in ‘de geraamde totale 

kosten van het college in het komende jaar, bepaald overeenkomstig artikel 13‘.

Artikel 15

Artikel 15, eerste lid

Artikel 15, eerste lid, van het ontwerp Postbesluit regelt dat  het college de vergoeding per 

postvervoerbedrijf vaststelt door bepaalde berekeningen uit te voeren.  

De toelichting bij artikel 13, eerste en tweede lid, van het ontwerp Postbesluit geeft aan dat het voorstel 

tot wijziging van de Postwet een delegatiegrondslag biedt voor het vaststellen van een jaarlijkse 

vergoeding. 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 terwijl het ontwerp 

Postbesluit uitgaat van de 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 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. 

Voorstel college

Om onduidelijkheid over de bedoeling van de wetgever omtrent de bevoegdheid tot het vaststellen en 

opleggen van de vergoeding 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.  

Voorstel college m.b.t. onderdeel  c van de toelichting op artikel 15, eerste lid, 

Het college stelt voor om de tekst van de toelichting op artikel 15, eerste lid, sub c ‘…stelt het college 

de verdeelsleutel vast...’ te wijzigen in ‘…stelt de minister de verdeelsleutel vast… ’.

Voorstel college m.b.t. onderdeel d van de toelichting op artikel 15, eerste lid

Het college stelt voor om de zin "Het is mogelijk dat de gegevens al voor het begin.......en verwerkt." 

te schrappen. Deze zin schept verwarring. Het is immers juist de bedoeling dat het college in het jaar t 

de gegevens heeft ontvangen (en verwerkt). Partijen hebben immers de verplichting om jaarlijks voor 1 
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september van het jaar t omzetgegevens aan te leveren. 

Artikel 15, tweede en derde lid

Artikel 15, tweede en derde lid, van het ontwerp Postbesluit regelt de betaling van de 

toezichtvergoeding. 

Het college heeft begrepen dat een aantal regels betreffende betaling van de vergoeding niet in het 

ontwerp Postbesluit is opgenomen omdat hiervoor de algemene regels van de 4
e
 tranche van de 

Algemene wet bestuursrecht zullen gaan gelden Het college wijst er op dat de 4
e
 tranche naar 

verwachting later dan 1 januari 2008 in werking zal treden. Als de 4e tranche van de Awb niet eerder of 

niet gelijktijdig in werking treedt met de gewijzigde postregelgeving, dan is een aantal 

betalingsverplichtingen voor de toezichtvergoedingen post niet geregeld. Kortheidshalve verwijst het 

college naar de verplichtingen die in het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet zijn opgenomen 

en die dan eveneens voor de toezichtvergoedingen post zouden moeten gelden.   

Voorstel college

Om uitvoeringsproblemen te voorkomen stelt het college voor om tot de inwerkingtreding van de 4
e

tranche van de Awb de hiervoor bedoelde verplichtingen uit het Besluit vergoedingen 

Telecommunicatiewet op te nemen in het Postbesluit. Wellicht is het mogelijk om in de 

overgangsbepalingen van het ontwerp Postbesluit de betreffende verplichtingen van het Besluit 

vergoedingen Telecommunicatiewet van overeenkomstige toepassing te verklaren tot de 4
e
 tranche 

van de Algemene wet bestuursrecht in werking treedt. 

Artikel 17

Artikel 17, derde lid, van het ontwerp Postbesluit regelt wanneer een postvervoerbedrijf aannemelijk 

moet maken dat de hoogte van de relevante omzet onder het criterium van artikel 64, derde lid van het 

voorstel voor de Postwet valt. 

Het college wijst er op dat op grond van de formulering van artikel 17, derde lid niet duidelijk is wie 

bepaalt wanneer dit aannemelijk is en hoe een postvervoerder dit aannemelijk moet maken. 

Voorstel college

Het college stelt voor de tekst van het derde lid van artikel 17 aan te vullen overeenkomstig hetgeen in 

artikel 5a, lid 2 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet is opgenomen: ‘De hoogte van de 

vergoeding wordt op nihil gesteld indien de aanbieder aan het college een onderbouwde opgave over 

zijn omzet heeft gedaan op grond waarvan naar het oordeel van het college aannemelijk is dat de 

omzet minder bedraagt dan het in het tweede lid bedoelde criterium.’

Artikel 19 en 20

Deze artikelen bevatten een overgangsbepaling voor het achteraf in rekening brengen van 

vergoedingen voor het toezicht van het college en voor het geval dat de inwerkingtreding van het 
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voorstel tot wijziging van de Postwet niet samenvalt met het begin van het kalenderjaar. 

Het college wijst er voor de goede orde op dat, indien de inwerkingtreding van het voorstel tot wijziging 

van de Postwet later is dan op 1 januari 2008, de vergoeding voor het toezicht tot de inwerkingtreding 

van deze wet gebaseerd moet zijn op de huidige postregelgeving.  

Voorstel college

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, onder meer over de vaststelling en publicatie van deze vergoeding. 

Toelichting op artikel 20

In de toelichting op artikel 20 van het ontwerp Postbesluit wijkt de formulering van de zin "Indien de 

datum van inwerkingtreding.....een kalenderjaar valt," af van de formulering in artikel 20, eerste lid: 

“Indien de inwerkingtreding van de wet niet samenvalt met het begin van een kalenderjaar vindt de 

raming, bedoeld in artikel 13, eerste lid, plaats over het resterende gedeelte van dat kalenderjaar”..

Voorstel college

Het college stelt voor om de tekst van artikel 20, eerste lid, en de toelichting daarop gelijk te trekken en 

daarbij de formulering in artikel 20, eerste lid aan te houden. Die formulering is duidelijker.

Artikel 21

In artikel 21 van het ontwerp Postbesluit 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 wegens een probleem met betrekking tot de heffing van de 

omzetbelasting. 

Het college vraagt zich af wat de consequenties voor het toezicht van het college op de universele 

postdienst moeten zijn van het tijdelijk onder de universele postdienst brengen van vorengenoemde 

diensten. Het college denkt daarbij aan het toetsen van wijziging van tarieven, het vaststellen van 

kostengeoriënteerde tarieven en overkomstduur van brieven. 

Voorstel college

Het college verzoekt om hierover in de toelichting helderheid te verschaffen.

Paragraaf 1 van de algemene toelichting

In paragraaf 1 van de algemene toelichting is opgenomen dat op grond van de Postwet 20.., de 

universele postdienst is opgedragen aan Koninklijke TNT Post B.V. (hierna: TNT Post).
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Het college merkt op dat op grond van artikel 84 van het voorstel tot wijziging van de Postwet is 

opgenomen dat bij besluit door de Minister een rechtspersoon zal worden aangewezen. In de 

toelichting bij artikel 15 van het voorstel tot wijziging van de Postwet is aangegeven dat het voor de 

hand ligt TNT Post, als dochter van TNT N.V. (hierna: TNT), voor onbepaalde tijd aan te wijzen. 

Het college wijst op de mogelijke gevolgen van de aanwijzing van TNT Post in plaats van TNT. TNT 

Post zou andere grondslagen voor verslaglegging kunnen hanteren dan TNT. In de praktijk heeft het 

college al vastgesteld dat dit zich met betrekking tot de vaststelling van de jaarlijkse pensioenkosten 

heeft voorgedaan. In de concessierapportages over de jaren 2002 tot en met 2005 heeft TNT, op basis 

van de grondslagen die gelden voor TNT Post, aanzienlijk hogere pensioenkosten gerapporteerd 

dan op basis van de grondslagen die gelden voor TNT. Het college heeft dit in zijn oordelen over de 

concessierapportages aan het ministerie van Economische Zaken bericht. 

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

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, als 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 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
3
 van het 

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

verminderen van schaalvoordelen tot tariefsverhogingen leidt. 

Voorstel college

Het college stelt voor om TNT NV aan te wijzen als ud-verlener.  

Indien er niettemin voor wordt gekozen om TNT Post als ud-verlener aan te wijzen, dan dringt het 

college erop aan om bij de aanwijzing van TNT Post waarborgen op te nemen die vorengenoemde 

risico’s beperken. Hierbij denkt het college er onder meer aan om in de ministeriële regeling op grond 

van artikel 22 en 23 van het voorstel tot wijziging van de Postwet op te nemen, dat TNT Post verplicht 

                                                    
3
 Dit heeft zowel betrekking op de ‘economies of scope’ als op de ‘economies of scale’. 
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wordt om jaarlijks de vennootschappelijke jaarrekening van TNT Post aan het college ter beschikking 

te stellen en om de aansluiting van de rapportage over de universele postdienst bij de 

vennootschappelijke jaarrekening van TNT Post aan het college kenbaar te maken. 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 


