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Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer 
 OPTA/AM/2008/202460   
Datum Onderwerp Bijlage(n) 
25 november 2008 08.0276.02 Uitvoeringstoets ontwerp Postregeling  3 
   
 
 
Geachte heer Heemskerk, 
 
Op 17 november jl. heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
(hierna: het college) uw brief d.d. 14 november 2007, met kenmerk ET/TM/8169941, ontvangen, 
waarin u, overeenkomstig het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
(hierna: Informatiestatuut), het college verzoekt het ontwerp van de ministeriële regeling 
kostengebaseerde starttarieven (in het kader van de Postwet 20..) aan een uitvoeringstoets te 
onderwerpen. Daarbij verzoekt u het college tevens om de uitvoeringstoets zo spoedig mogelijk uit te 
brengen, gezien het mogelijk voornemen van het kabinet om de postale regelgeving per 1 januari 2009 
in werking te laten treden.  
 
Het college doet u hierbij de door u verzochte uitvoeringstoets ten aanzien van het bij uw brief 
gevoegde concept voor de ministeriële regeling houdende regels betreffende de universele postdienst 
(Postregeling 20..) (hierna: ontwerpregeling) toekomen. Overeenkomstig uw verzoek heeft het college 
deze met spoed uitgevoerd. 
 
Het college heeft de ontwerpregeling overeenkomstig artikel 5 van het Informatiestatuut 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.  
 
Het college merkt in dit verband voor de goede orde op dat hij bij brief van 3 december 2007, 
OPTA/IPB/2007/202378, reeds een uitvoeringstoets heeft verricht ten aanzien van een eerder ontwerp 
van de betrokken ministeriële regeling, welke u hem had toegezonden bij brief d.d. 29 november 2007, 
met kenmerk ET/TM/ 7131929. Het college stelt thans vast dat de voorliggende ontwerpregeling wel 
op punten afwijkt van dit eerdere ontwerp, maar dat daarin en vooral op cruciale punten voorbij is 
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gegaan aan zijn eerdere advies. Omdat het commentaar van het college uit zijn eerdere 
uitvoeringstoets daarmee grotendeels gelding blijft houden, is deze als bijlage bij de onderhavige 
uitvoeringstoets gevoegd. Om aan de onderhavige uitvoeringstoets niettemin verdere toegevoegde 
waarde te geven, heeft het college zijn bevindingen zoveel mogelijk in concrete voorstellen gedaan ten 
aanzien van de inhoud van de ontwerpregeling.  
 
Deze brief bevat in het navolgende een weergave op hoofdlijnen van de bevindingen van het college. 
In de bij deze brief behorende bijlage wordt een en ander meer uitgewerkt en onderwerp- en 
artikelsgewijs behandeld. De brief en de bijlagen dienen tezamen te worden beschouwd als de 
integrale uitvoeringstoets van het college. Een afschrift van deze uitvoeringstoets is heden ook per e-
mailbericht aan DGET toegezonden.  
 
 
2. Reactie college op de ontwerpregeling 
 
Geen daadwerkelijk kostengeoriënteerde tarieven 
Het college komt in de eerste plaats tot de conclusie dat de ontwerpregeling zoals die wordt 
voorgesteld niet zal kunnen leiden tot het door het college vaststellen van daadwerkelijk 
kostengeoriënteerde tarieven voor de te onderscheiden postvervoerdiensten binnen de universele 
postdienst. Daartoe kent het stelsel zoals dat in de regeling is opgenomen namelijk een aantal 
structurele gebreken. Het college onderkent dat sommige van deze gebreken slechts door of op basis 
van een wetswijziging hersteld kunnen worden. Niettemin acht het college het aangewezen om, gelet 
op zijn verantwoordelijkheid voor het zo adequaat mogelijk uitvoeren van toezicht, ook voor deze 
gebreken aandacht te vragen. 
 
In dit verband wijst het college erop dat de in de ontwerpregeling geregelde verplichtingen met 
betrekking tot de boekhoudkundige scheiding, het toerekeningsysteem van kosten en de jaarlijkse 
rapportage, onvoldoende samenhang vertonen, om het op basis daarvan kunnen vaststellen van 
daadwerkelijk kostengeoriënteerde tarieven te waarborgen. Bovendien ontbreekt in dit stelsel een 
aantal essentiële elementen die nodig zijn om dergelijke tarieven te kunnen bepalen.  
 
Zo dient het toerekeningsysteem niet alleen op kosten, maar ook op opbrengsten betrekking te 
hebben. Zonder inzicht in deze laatste categorie kunnen bijvoorbeeld geen gefundeerde uitspraken 
worden gedaan over het behaalde rendement op omzet of over de vraag of de universele 
dienstverlening al dan niet netto-kosten oplevert. Van belang is voorts dat duidelijk is op welke wijze 
kosten en opbrengsten bepaald moeten worden. Daarvoor ontbreekt thans eveneens een voorziening 
in de ontwerpregeling. De inrichting van het stelsel zal er verder rekening mee moeten houden dat 
artikel 25 van het wetsvoorstel voorschrijft dat kostengeoriënteerde tarieven moeten worden 
vastgesteld per te onderscheiden postvervoerdienst binnen de universele postdienst. Een en ander 
vergt vervolgens weer een consequente doorvertaling in de aan de boekhoudkundige scheiding en de 
jaarlijkse rapportage te stellen eisen. Daarbij acht het college het noodzakelijk dat de bij de jaarlijkse 
rapportage te voegen financiële verantwoording een koppeling met jaarrekening en jaarverslag 
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mogelijk maakt. De ontwerpregeling biedt voor een dergelijke koppeling echter onvoldoende basis.  
 
In de tweede plaats stelt het college vast dat de in de ontwerpregeling voorziene door het college vast 
te stellen starttarieven voor de universele postdienst in feite de tarieven zijn die in het kalenderjaar 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet golden, waarna voor tariefwijzigingen een pricecap 
zal gelden. Qua tariefstelling verandert er daarmee echter in wezen niets ten opzichte van de situatie 
onder de huidige postregelgeving. Daarbij is in de ontwerpregeling voorts vastgelegd dat het redelijk 
rendement van de starttarieven het rendement is dat de verlener van de universele postdienst in het 
jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe postregelgeving heeft behaald. De normering 
van het redelijk rendement wordt vooralsnog niet ingevuld. Weliswaar vermeldt de toelichting dat na de 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel nader zal worden ingevuld wat exact onder een genormeerd 
redelijk rendement moet worden verstaan en dat het college de starttarieven opnieuw zal vaststellen 
wanneer de nieuwe wet een volledig kalenderjaar van toepassing is geweest, maar onduidelijk blijft 
door wie en wanneer de invulling van de rendementsnorm zal plaatsvinden, terwijl de tekst van de 
regeling zelf voor een hernieuwde vaststelling van de starttarieven door het college thans geen 
(formele) basis biedt.  
 
Overigens prefereert het college een rendementsnorm ten opzichte van het geïnvesteerd vermogen 
(Return On Assets, ROA) boven een norm ten opzichte van de omzet (Return On Sales ROS). Naar 
het oordeel van het college is een norm op basis van ROA beter objectief vast te stellen en minder 
afhankelijk van het toevallige moment van vaststellen dan een norm op basis van ROS. 
 
In tegenstelling tot het gestelde in de toelichting bij de ontwerpregeling is het college van mening dat 
het niet nodig is te wachten met het vaststellen van het genormeerd redelijk rendement en nieuwe 
starttarieven tot een jaar na inwerkingtreding van de regeling. Naar de mening van het college is de 
verlener van de universele postdienst thans al in staat of moet hij in staat worden geacht om de 
daadwerkelijke kosten en opbrengsten van de te onderscheiden postvervoersdiensten binnen de 
universele dienst te berekenen. Het college adviseert dan ook om de artikelen in de ontwerpregeling 
voor het vaststellen van kostengeoriënteerde tarieven zodanig aan te passen dat het college wel in 
staat wordt gesteld om binnen een half jaar na inwerkingtreding van de wet daadwerkelijk 
kostengeoriënteerde tarieven, inclusief de normering van het redelijk rendement, vast te stellen zoals 
artikel 25 van het wetsvoorstel voorschrijft. 
 
Uit een oogpunt van rechtszekerheid en duidelijkheid adviseert het college in dat geval wel om in de 
ontwerpregeling middels een overgangsartikel te regelen dat de tarieven van de verlener van de 
universele postdienst, die golden op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe Postwet, blijven 
gelden tot het moment van invoering van de door het college vastgestelde daadwerkelijk 
kostengeoriënteerde tarieven. 
 
Gelet op de hiervoor genoemde gebreken in het stelsel ten aanzien van het vaststellen van de tarieven 
moge het duidelijk zijn dat de ontwerpregeling naar de mening van het college geen invulling geeft aan 
de verplichting van artikel 25 van het wetsvoorstel voor de nieuwe Postwet (hierna: wetsvoorstel), dat 
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de tarieven voor de te onderscheiden postvervoersdiensten binnen de universele postdienst door het 
college moeten worden vastgesteld op de daadwerkelijke kosten en een redelijk rendement 
(kostengeoriënteerde tarieven).  
 
Marginale toezichtstaak college  
Het college stelt vast dat de in de ontwerpregeling voorziene toezichtbevoegdheden van het college, 
zowel wat betreft de tariefregulering als de kwaliteit van de universele dienst ontoereikend zijn om te 
kunnen spreken van een effectief toezicht. Zo wordt in de ontwerpregeling op meerdere plaatsen 
voorzien in het door een accountant verrichten van controles en afgeven van verklaringen. Onduidelijk 
is in hoeverre aan het college nog een zelfstandige bevoegdheid toekomt om onderzoek te doen naar 
de door de accountant reeds gecontroleerde gegevens. Het feit dat in de ontwerpregeling wordt 
voorzien in de mogelijkheid van een vakgenootschappelijke toetsing, lijkt daarbij het tegendeel te 
indiceren. Als toezichtinstrument op het daadwerkelijk door de verlener van de universele dienst 
naleven van diens wettelijke verplichtingen is deze “peer review” overigens reeds eerder van zeer 
beperkte waarde gebleken.  
 
De ontwerpregeling bevat geen duidelijke opdracht aan de verlener van de universele postdienst wat 
betreft de uitwerking van de verschillende onderdelen van het stelsel met betrekking tot het vaststellen 
van de tarieven. Het college heeft in de ontwerpregeling echter evenmin bevoegdheden toegedeeld 
gekregen om, bijvoorbeeld via het stellen van voorschriften of door middel van een goedkeuring, 
invloed uit te oefenen op de gedetailleerde uitwerking van het toerekeningsysteem, de 
boekhoudkundige scheiding en de jaarlijkse rapportage met de financiële verantwoording. Het 
vaststellen van kostengeoriënteerde tarieven door het college zal daardoor in zijn perceptie uit niet 
veel anders kunnen bestaan dan het overnemen van de facto door de verlener van de universele 
postdienst berekende en voorgestelde tarieven. Het college vraagt zich in dit licht af wat de 
toegevoegde waarde van zijn toezichtstaak is, nu deze in de ontwerpregeling is gemarginaliseerd tot 
een rol van in wezen ceremoniële aard. Dat geldt ook voor de jaarlijkse rapportages over de kwaliteit 
van de universele dienstverlening waarvoor de ontwerpregeling, in tegenstelling tot de thans geldende 
regeling in het Barp, geen enkele beoordeling- of controlebevoegdheid van het college meer bevat. 
  
Het college bepleit dan ook om in de ontwerpregeling alsnog de mogelijkheid op te nemen dat hij aan 
de universele dienstverlener voorschriften kan geven ter zake van de inrichting van het 
toerekeningsysteem, de boekhoudkundige scheiding en inhoud van de jaarlijkse rapportage en 
financiële verantwoording en te voorzien in een uitdrukkelijke beoordeling- en controlebevoegdheid ten 
aanzien van de jaarlijkse kwaliteitsrapportages. Voor een effectieve toepassing van dit instrumentarium 
is het bovendien noodzakelijk dat het college kan beschikken over alle ter zake doende, door de 
verlener van de universele postdienst te verstrekken, informatie. Om elke twijfel weg te nemen of 
artikel 39 van het wetsvoorstel daarvoor wel een basis biedt, bepleit het college om waar nodig steeds 
uitdrukkelijk een voorziening in de ontwerpregeling op te nemen. 
 
Price Cap regulering 
Ten aanzien van de price cap regeling ten slotte, bepleit het college om de thans nog in de toelichting 
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opgenomen formule onderdeel van de regeling zelf te maken. Voorts acht het college nodig om de 
mogelijkheid op te nemen dat hij, indien nodig, een herberekening van de verlener van de universele 
dienst kan verlangen. Verder merkt het college op dat de tekst van de ontwerpregeling voor de in de 
toelichting bij artikel 17 van de ontwerpregeling vermelde mogelijkheid, dat het college na vier jaren 
nieuwe omzetaandelen kan bepalen, geen (formele) basis biedt, nu volgens dat artikel het college 
daartoe uitsluitend op verzoek van de verlener van de universele dienst kan overgaan. Evenmin is in 
artikel 17 een bevoegdheid voor het college of een normering opgenomen om het verzoek van de 
verlener van de universele postdienst te beoordelen. Het college is overigens van mening dat een 
dergelijke bepaling vooralsnog ook niet in de ontwerpregeling hoeft te worden opgenomen, omdat het 
college ervan uit gaat dat pricecap-systeem en hiermee eventueel ook de weging van de diensten in 
de mandjes, voordien reeds moet zijn aangepast op grond van richtlijn 2008/6/EC.  
 
Uit een oogpunt van rechtszekerheid en duidelijkheid adviseert het college voorts om in de 
ontwerpregeling vast te leggen dat de universele dienstverlener niet tot invoering van een voorgestelde 
tariefwijziging kan overgaan, indien het college heeft vastgesteld dat de tariefwijziging niet in 
overeenstemming is met het bepaalde bij of krachtens paragraaf 4.5 van het wetsvoorstel.  
 
Conclusie 
Naar het oordeel van het college kan in een belangrijk deel van de in het vorenstaande behandelde 
onderwerpen via een aanscherping van de ontwerpregeling verbetering worden gebracht. Waar 
daarvoor op wetsniveau aanpassingen nodig zijn, bepleit het college deze alsnog zo spoedig mogelijk 
aan te brengen. 
 
3. Inschatting van de gevolgen van de ontwerp Postregeling voor het college 
Bij de aanvulling op de uitvoeringstoets wijziging Postwet van 20 januari 2006 
(OPTA/IPB/2005/203608) en de uitvoeringstoets op het Postbesluit (OPTA/IPB/2007/202094) is het 
college reeds ingegaan op de geschatte gevolgen qua budget en benodigde menskracht van de 
nieuwe regelgeving. Bij de eerdere uitvoeringstoets heeft het college aangegeven dat deze vooralsnog 
niet leidde tot een aanpassing van de inschatting van het budget en het aantal benodigde fte. De thans 
voorgelegde ontwerpregeling maakt dit niet anders. De daadwerkelijke gevolgen zullen echter mede 
afhangen van de toekomstige invulling van de tariefregulering.  
 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
 
 
 
mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 
 


