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Datum Onderwerp Bijlage(n) 
31 maart 2009  De nieuwe Postwet 2 
   
 
Geachte, 
 
Per 1 april 2009 is de nieuwe Postwet in werking getreden. Hiermee is de Nederlandse postmarkt volledig 
geliberaliseerd. Het monopolie van TNT op bezorging van brieven tot en met 50 gram is komen te 
vervallen. Alle postvervoerbedrijven zijn vrij om brieven in alle gewichtsklassen te bezorgen.  
 
Met deze brief informeert het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: 
OPTA) u over een aantal wettelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2009 voor postvervoerbedrijven 
gelden. U ontvangt deze brief omdat uit inschrijvingsgegevens van de Kamer van Koophandel of 
anderszins naar voren is gekomen dat uw bedrijfsactiviteiten zich richten op postvervoer.  
 
Registreren 
Postvervoerbedrijven zijn krachtens artikel 41 Postwet verplicht zich bij OPTA te laten registreren. Indien u 
postvervoerdiensten aanbiedt, dient u dit mee te delen aan OPTA. U dient hiervoor gebruik te maken van 
het bijgevoegde formulier Mededeling van het aanbieden van postvervoerdiensten (hierna: 
Mededelingsformulier). In dit formulier worden de gevraagde gegevens stap voor stap toegelicht. U kunt 
het formulier ook downloaden van onze website www.opta.nl. 
 
Indien u van mening bent dat de registratieplicht niet voor u van toepassing is, dan dient u dit schriftelijk 
en gemotiveerd aan OPTA te melden. U dient hiervoor gebruik te maken van het bijgevoegde Formulier 
Niet registratieplichtig. Indien OPTA van oordeel is dat u geen postvervoerbedrijf bent, dan gaat OPTA 
niet over tot registratie. Indien OPTA van oordeel is dat u wel een postvervoerbedrijf bent, dan zal OPTA u 
hierover berichten en dan bent u alsnog verplicht zich te laten registeren bij OPTA.  
 
Omzetgegevens 
Naast de informatie over uw onderneming en de diensten die u levert op de postmarkt, heeft OPTA ook 
informatie nodig over uw relevante omzet. Ieder postvervoerbedrijf is op grond van artikel 20 Postbesluit  
verplicht om binnen zes weken na inwerkingtreding van de Postwet per 1 april 2009 haar relevante omzet  
 
over het jaar 2007 aan OPTA te leveren. Uw gegevens over uw relevante omzet kunt u invullen in bijlage 
1 van het Mededelingsformulier. In de toelichting op het formulier staat hierover meer informatie en staat 
ook aangegeven welke gegevens u aan OPTA dient te overleggen. 
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Overige gegevens 
OPTA heeft ook een wettelijke taak om structureel informatie te verzamelen over de postmarkt en hierover 
jaarlijks te rapporteren. Hiertoe stelt OPTA u in bijlage 2 een aantal aanvullende vragen. U hoeft deze 
gegevens alleen te overleggen wanneer uw bedrijf volgens de Postwet mededelingsplichtig is. 
 
Termijn 
U dient de ingevulde formulieren uiterlijk 13 mei 2009 aan OPTA te retourneren. 
 
Wat gebeurt er als u niet reageert? 
Op grond van artikel 39 Postwet bent u verplicht bovenstaande gegevens te verstrekken. OPTA heeft 
deze gegevens nodig om de nieuwe posttaken adequaat te kunnen uitvoeren. Laat u zich niet registreren, 
of verstrekt u de gevraagde gegevens niet of niet tijdig, dan is OPTA bevoegd om op grond van artikel 48 
en 49 Postwet handhavende middelen in te zetten, waaronder het opleggen van een last onder 
dwangsom en/of een bestuurlijke boete.  
 
Aangezien OPTA in korte tijd de gegevens van circa 200 postvervoerbedrijven dient te ontvangen en 
beoordelen en tot een besluit moet komen hierover, zal OPTA bij het uitblijven van een reactie in ieder 
geval overgaan tot handhaving door middel van een last onder dwangsom. 
 
Heeft u nog vragen? 
Op www.opta.nl vindt u meer informatie over de nieuwe Postwet. Vragen over deze brief of over wettelijke 
verplichtingen die op grond van de nieuwe Postwet gaan gelden kunt u stellen aan OPTA via: 
  

• post@opta.nl 
• voor vragen over uw registratie:  

mevrouw E. van Kuijen (070-315 92 54) 
mevrouw S. Hofman (070-315 92 55) 

• voor vragen over uw omzetopgave (bijlage 1):  
de heer D. Bhairosingh (070-315 92 50) 

• voor vragen over de marktgegevens (bijlage 2):  
secretariaat Afdeling Markten (070-315 91 95)  

     
Hoogachtend, 
 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 
namens het college, 
Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur 
 
 
mw. mr. I.M.A. van der Hart 


