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Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond 

van artikel 48, eerste lid, van de Postwet 2009, juncto artikel 5.32 van de Algemene wet 

bestuursrecht tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Koninklijke TNT Post B.V. 

wegens overtreding van de verplichting tot het overleggen van gegevens als bedoeld in de 

Postregeling 2009. 

1. Verloop van de procedure 

1. Bij brief van 26 mei 2009, kenmerk 09/PA/U/021, heeft de verlener van de universele postdienst, 

Koninklijke TNT Post BV (hierna ook: TNT), informatie overgelegd aan het college van de 

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) ter vaststelling van de 

starttarieven van de universele postdienst als bedoeld in artikel 25, derde en vijfde lid van de 

Postwet 2009 en artikel 15, eerste en tweede lid, van de Postregeling 2009. 

2. In de periode tussen 10 juni en 19 juni 2009 is er verschillende keren telefonisch contact geweest 

tussen vertegenwoordigers van het college en vertegenwoordigers van TNT. In deze contacten 

heeft het college erop gewezen dat TNT niet heeft voldaan aan haar wettelijke verplichting om 

binnen 8 weken na inwerkingtreding van de Postwet 2009 de gegevens als bedoeld in artikel 13 en 

artikel 15, eerste lid, onder a, van de Postregeling 2009 aan het college te verstrekken en dat TNT 

deze gegevens alsnog op korte termijn dient over te leggen. TNT heeft in deze contacten 

aangegeven deze gegevens niet over te leggen omdat zij dat niet zou kunnen vanwege de 

inrichting van haar toerekeningssysteem. 

3. Bij fax van 18 juni 2009, tevens verzonden bij brief op 19 juni 2009, kenmerk 

OPTA/AM/2009/201393, heeft het college een vooraankondiging last onder dwangsom naar TNT 

gezonden en TNT op grond van artikel 4:8 van de Awb in de gelegenheid gesteld haar zienswijze 

op het voornemen tot oplegging van de last onder dwangsom te geven. Gelet op het feit dat TNT in 

haar brief van 26 mei 2009 haar standpunten in bovengenoemde kwestie al naar voren heeft 

gebracht en gelet op de hiervoor genoemde verschillende telefonische contacten tussen 

vertegenwoordigers van het college en TNT waarin TNT telkens heeft aangegeven dat zij deze 

gegevens niet zou kunnen verstrekken, heeft het college een korte termijn gegeven voor het 

inbrengen van de zienswijze van TNT. TNT heeft op 19 juni telefonisch aangegeven af te zien van 

het geven van een mondelinge zienswijze. TNT gaf daarbij aan iets meer tijd nodig te hebben dan 

de gestelde reactietermijn tot 23 juni 13.00 uur, teneinde te bezien wat zij zou kunnen doen om 

aan OPTA tegemoet te komen. Het college heeft vervolgens aangegeven dat een reactie van TNT 

uiterlijk 23 juni 2009 18.00 uur bij  het college moet zijn ontvangen. 
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4. Bij e-mail van 23 juni 2009, 17.37 uur heeft TNT een eerste zienswijze aan het college 

toegezonden, met de vermelding dat deze zienswijze ook bij brief aan het college is toegestuurd. 

TNT kondigt daarbij aan dat een nadere zienswijze is te verwachten uiterlijk maandag  29 juni 

2009.

2. Feiten 

5. Op 1 april 2009 zijn de Postwet 2009 en de Postregeling 2009 in werking getreden
1
.

6. Bij de genoemde brief van 26 mei 2009 heeft TNT een voorstel gedaan voor de tarieven van de 

universele postdienst zoals die geldt per 1 april 2009. TNT verzoekt het college om de tarieven 

voor de universele postdienst zoals die thans gelden ongewijzigd vast te stellen. Tevens geeft TNT 

aan dat zij heeft besloten geen voorstel voor hogere tarieven in te dienen. Daarbij heeft TNT de 

volgende documenten overgelegd: 

a. Een document ‘Starttariefinformatie Universele Postdienst 2009’. Hierin wordt het 

behaalde resultaat en rendement over het geheel van de universele postdienst 

weergegeven; 

b. Een document met een beschrijving van het toerekeningssysteem voor kosten en 

opbrengsten van de universele postdienst; 

c. Een document ‘Financial Statements for the year 2008’ van TNT. Dit bestaat uit een zeer 

summiere balans en het bedrijfsresultaat van TNT en een summiere toelichting hierop. 

7. TNT heeft geen gegevens overgelegd hoe de kosten en opbrengsten uitgesplitst zijn binnen de 

universele postdienst naar de onderscheiden postvervoerdiensten. Hierbij stelt TNT dat er geen 

juridische basis bestaat voor een nadere uitsplitsing binnen de universele postdienst. TNT geeft 

aan wel bereid te zijn om een nadere uitsplitsing te maken, maar dat de door haar toegepaste 

systematiek niet ingericht is om een verdieping in de toerekening te realiseren. Nadere uitsplitsing 

is volgens TNT in deze eerste fase van de tariefstelling door het college bovendien niet 

noodzakelijk omdat het rendement de komende periode bij gelijkblijvende tarieven naar de stellige 

overtuiging van TNT zal dalen. 

3. Zienswijze TNT 

8. Bij e-mail en brief van 23 juni 2009, kenmerk 09/PA/U/028, heeft TNT een schriftelijke zienswijze 

op de vooraankondiging last onder dwangsom gegeven. TNT stelt daarin het volgende: 

9. TNT haalt de toelichting op de Postregeling 2009 aan waarin staat dat het college de starttarieven 

                                                     
1
 Staatsblad 2009 156 en Staatscourant 30 maart 2009 nr. 61  
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vaststelt op grond van de “daadwerkelijke kosten van de universele postdienst en een redelijk 

rendement”, met rechtstreekse verwijzing naar artikel 25 van de wet, waarin letterlijk dezelfde tekst 

staat (onderstreping TNT). TNT stelt vervolgens dat niet met de wet bedoeld kan zijn een 

verplichting tot het opleveren van daadwerkelijke kosten van elk van de in artikel 16, eerste, 

tweede, derde en vierde lid van de wet bedoelde postvervoerdiensten, zou blijken uit feit dat 

hiervoor geen wettelijke grondslag aanwezig zou zijn, hetgeen volgens TNT wordt onderstreept 

door het feit dat een grondslag in een algemene maatregel van bestuur ontbreekt, die blijkens 

artikel 17 van de wet vereist is voor het stellen van nadere regels met betrekking tot de 

onderscheiden postvervoerdiensten. 

10. TNT stelt dat in de wet niets anders bedoeld kan zijn dan de oplevering van de daadwerkelijke 

kosten van de UPD als geheel. Dit zou volgens TNT blijken uit het feit dat bij de regeling van de 

starttarieven in de toelichting op de Postregeling 2009 wordt opgemerkt dat bij wijze van overgang 

uitgegaan wordt van de kosten van het voorafgaande jaar, omdat er voor de nieuwe UPD geen 

boekhoudkundige gegevens beschikbaar zijn. 

11. TNT stelt dat de door het college verlangde gegevens niet op basis van het eerder door het college 

goedgekeurde toerekeningssysteem kunnen worden verstrekt, omdat dat toerekeningssysteem er 

niet in voorziet dat álle kosten naar afzonderlijke diensten worden toegerekend. 

12. TNT stelt dat het Toerekeningssysteem er niet in voorziet om de kosten gerelateerd aan de 

beschikbaarheid van het postvervoersysteem als geheel (“volume invariable costs”) toe te rekenen 

aan de 11 onderscheiden postvervoerdiensten. 

13. TNT stelt dat het niet nodig zou zijn om de kosten nader te specificeren. Dit zou blijken uit de 

verwachting die de Staatssecretaris zou hebben gewekt dat de tarieven voor de universele 

postdienst niet zullen afwijken van die van de periode direct voorafgaande aan de inwerkingtreding 

van de wet. 

14. TNT meent dat een lager rendement in 2009 op basis van de verwachte marktontwikkeling 

onvermijdelijk is. 

4. Juridisch Kader 

15. Artikel 15 en artikel 84 van de Postwet 2009, aanwijzing verlener van de universele postdienst

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Postwet 2009 wijst de Minister van Economische Zaken 

op basis van een transparante selectieprocedure voor onbepaalde tijd een postvervoerbedrijf aan 

dat belast is met de universele postdienst of een gedeelte hiervan. 

Artikel 84 van de Postwet 2009 regelt dat in afwijking van artikel 15, eerste lid, met ingang van het 

tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15, eerste lid, een bij besluit van Onze Minister te bepalen 

rechtspersoon wordt aangewezen als verlener van de universele postdienst. 
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Ingevolge artikel 84 van de Postwet 2009 is Koninklijke TNT Post BV aangewezen als verlener van 

de universele postdienst.
2

16. Artikel 37 van de Postwet 2009

Op grond van het eerste lid van artikel 37 van de Postwet 2009 is het college belast met het 

toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, met uitzondering van 

hoofdstuk 11. 

17. Artikel 39 van de Postwet 2009

Op grond van artikel 39, eerste lid van de Postwet 2009 kan het college van een ieder de 

gegevens en inlichtingen verlangen die hij nodig heeft voor de juiste uitvoering van de hem bij of 

krachtens deze wet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit opgedragen 

taken.

18. Artikel 16 van de Postwet 2009

Artikel 16 van de Postwet 2009 geeft de omvang van de universele postdienst aan. 

Op grond van het eerste lid van artikel 16 betreft de universele postdienst het postvervoer binnen 

Nederland van ten minste de volgende poststukken: 

a. brieven die elk afzonderlijk ten hoogste twee kilogram wegen; 

b. pakketten die elk afzonderlijk ten hoogste tien kilogram wegen; 

c. poststukken die in hoofdzaak tekst bevatten in voor blinden bestemde tekens die elk 

afzonderlijk ten hoogste zeven kilogram wegen. 

Op grond van het tweede lid van dit artikel betreft de universele postdienst het postvervoer van of 

naar gebieden buiten Nederland van ten minste de volgende poststukken: 

a. brieven die elk afzonderlijk ten hoogste twee kilogram wegen; 

b. boeken die elk afzonderlijk ten hoogste vijf kilogram wegen; 

c. pakketten die elk afzonderlijk ten hoogste twintig kilogram wegen; 

d. poststukken die in hoofdzaak tekst bevatten in voor blinden bestemde tekens en die elk 

afzonderlijk ten hoogste zeven kilogram wegen. 

Op grond van het derde lid van dit artikel omvat de universele postdienst binnen Nederland ten 

minste de volgende postvervoerdiensten: 

a. vervoer van aangetekende poststukken; 

b. vervoer van poststukken met aangegeven waarde; 

c. de uitreiking van het gerechtelijk schrijven, bedoeld in de artikelen 585, tweede lid, en 587, 

eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. 

Op grond van het vierde lid van dit artikel vallen onder de universele postdienst bij postvervoer van 

en naar gebieden buiten Nederland ten minste de postvervoerdiensten, opgenomen in de akten 

van de Wereldpostunie. 

                                                     
2

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 maart 2009, nr. WJZ / 9054320, Staatscourant 2009 nr. 61 

van 30 maart 2009. Gerectificeerd bij besluit van 15 april 2009, gepubliceerd in Staatscourant 2009 nr. 82 van 6 mei 2009 
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19. Artikel 22 van de Postwet 2009

Het eerste lid van artikel 22 van de Postwet 2009 verplicht de verlener van de universele 

postdienst om een boekhoudkundige scheiding aan te brengen tussen de kosten en opbrengsten 

van de universele postdienst en de kosten en opbrengsten van andere activiteiten. 

Het tweede lid van dit artikel geeft aan dat bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld 

met betrekking tot de inrichting van de boekhouding en de wijze van toerekening van de kosten 

van de universele postdienst. 

De toelichting bij dit artikel geeft aan dat de boekhouding zodanig moet zijn ingericht dat daaruit, 

met behulp van het toerekeningsysteem, de vraag kan worden beantwoord of de tarieven op 

kosten gebaseerd zijn. De toelichting geeft verder aan dat TNT wordt verplicht om ten behoeve 

van transparantie een boekhoudkundige scheiding aan te brengen tussen de kosten en 

opbrengsten van de universele postdienst en de kosten en opbrengsten van andere activiteiten. 

Die verplichting is onder meer van belang om te bewerkstelligen dat de universele dienst tegen 

kostengeoriënteerde tarieven wordt aangeboden
3
.

20. Artikel 25 van de Postwet 2009

Het derde lid van artikel 25 van de Postwet 2009 regelt met betrekking tot de tarieven van de 

universele postdienst dat met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, in 

afwijking van het eerste en tweede lid, zes maanden na inwerkingtreding van dit artikel de tarieven 

voor de te onderscheiden postvervoerdiensten binnen de universele postdienst worden gebaseerd 

op de daadwerkelijke kosten van de universele postdienst en een redelijk rendement. (..).  

Op grond van het vijfde lid van dit artikel worden, in afwijking van de artikelen 24 en 27, de 

tarieven, bedoeld in het derde lid, door het college vastgesteld. 

Het zesde lid van artikel 25 geeft aan dat bij de ministeriële regeling, bedoeld in het derde lid, 

regels worden vastgesteld met betrekking tot de elementen van de tarieven, de wijze van 

berekening van de tarieven en de toerekening van de kosten. 

De toelichting bij artikel 25 geeft aan dat het college voor de universele postdienst een half jaar na 

inwerkingtreding van dit artikel kostengeoriënteerde tarieven vaststelt.
4

21. Artikel 7 van de Postregeling 2009

Op grond van het eerste lid van artikel 7 van de Postregeling 2009 hanteert de verlener van 

de universele postdienst bij de wijze van toerekening van de kosten van de universele postdienst 

een kostentoerekeningsysteem dat: 

a. inzichtelijk maakt hoe de toe te rekenen kosten zijn bepaald; 

b. de rechtstreeks aan de universele postdienst toerekenbare kosten toerekent; 

c. de gemeenschappelijke kosten die niet rechtstreeks aan de universele postdienst toe te 

rekenen zijn als volgt toerekent: 

                                                     
3
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 536, nr. 35  

4
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 536, nr. 50 
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1°. indien mogelijk op basis van een rechtstreekse analyse van de aard van de kosten zelf; 

2°. indien een rechtstreekse analyse niet mogelijk is, worden de gemeenschappelijke kosten 

toegerekend op grond van een indirect verband met een categorie van kosten of met een 

andere groep van kostencategorieën waarvoor een rechtstreekse toerekening mogelijk is, 

waarbij het indirecte verband steunt op vergelijkbare kostenstructuren; 

3°. indien geen rechtstreekse of indirecte toerekening als bedoeld onder 1° en 2° mogelijk is, 

wordt de kostencategorie toegerekend op grond van een algemene verdeelsleutel waarbij 

de verhouding wordt weergegeven tussen enerzijds alle uitgaven die rechtstreeks of 

indirect worden toegerekend aan de universele postdienst, en anderzijds, alle uitgaven die 

rechtstreeks of indirect worden toegerekend aan andere activiteiten van de verlener van de 

universele postdienst; 

4°. indien het gemeenschappelijke kosten betreft die nodig zijn voor het aanbieden van zowel 

de universele postdienst als overige diensten, worden deze kosten dienovereenkomstig 

toegerekend, met dien verstande dat voor de universele postdienst en voor de overige 

diensten dezelfde kostendrijvers worden gehanteerd. 

Op grond van het tweede lid van artikel 7 van de Postregeling 2009 geldt voor het 

kostentoerekeningssysteem dat het: 

a. voldoet aan de beginselen van marktconformiteit, proportionaliteit en integraliteit; 

b. is gebaseerd op een door de verlener van de universele postdienst gehanteerde consistente, 

objectieve en transparante methode; 

c. is gebaseerd op de berekeningsmethode activity based costing; 

d. het oorzakelijk verband aangeeft tussen de kosten die variëren met het volume van de 

universele postdienst; 

e. de kosten slechts eenmaal toerekent. 

Paragraaf 4 van de algemene toelichting bij de Postregeling 2009 geeft aan dat aan de hand van 

het kostentoerekeningsysteem kan worden geverifieerd of de tarieven van de universele postdienst 

gebaseerd zijn op de kosten hiervan en dat het college hierop toezicht houdt. Paragraaf 5 van de 

algemene toelichting geeft aan dat voor de eerste vaststelling van de starttarieven (binnen 6 

maanden na inwerkingtreding van de wet) bij wijze van overgang wordt uitgegaan van de kosten 

en het rendement van het voorafgaande jaar op basis van omzet. De toelichting bij artikel 7 geeft 

aan dat het kostentoerekeningsysteem is gebaseerd op de moderne algemeen gebruikte 

berekeningsmethode van activity based costing. Deze methode rekent de kosten causaal toe aan 

de relevante activiteiten. Op deze wijze kunnen alle kosten op samenhangende, consistente en 

integrale wijze worden toegerekend aan de universele postdienst conform het vereiste van artikel 

14, tweede lid, van de Postrichtlijn
5
. De kosten betreffen de inzet van mensen, diensten en 

materialen en het gebruik van de productiemiddelen die worden aangewend. De kosten hebben 

betrekking op alle processtappen van het postvervoersysteem: van de collectie, het transport, de 

sortering tot en met de distributie van poststukken. De verlener van de universele postdienst 

hanteert deze methodiek reeds. In zoverre is sprake van continuering van het 

                                                     
5
 PbEG 1998, L15  
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kostentoerekeningsysteem met dien verstande dat het systeem moet worden aangepast aan de 

omvang van de universele postdienst zoals opgenomen in artikel 16 van de wet. 

22. Artikel 13 van de Postregeling 2009

Op grond van het eerste lid van artikel 13 van de Postregeling 2009 zijn de daadwerkelijke kosten, 

bedoeld in artikel 25, derde lid, van de wet, de aan de universele postdienst toe te rekenen kosten, 

bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen b en c. 

Het tweede lid van dit artikel verplicht de verlener van de universele postdienst de daadwerkelijke 

kosten voor de onderscheiden postvervoerdiensten, bedoeld in artikel 16, eerste, tweede, derde en 

vierde lid, van de wet te berekenen op grond van de kosten die zijn gemaakt in het kalenderjaar 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet. 

In de toelichting bij het tweede lid van dit artikel staat dat de daadwerkelijke kosten berekend 

moeten worden voor de onderscheiden postvervoersdiensten als bedoeld in artikel 16.  

23. Artikel 15 van de Postregeling 2009

Het eerste lid van artikel 15 van de Postregeling 2009 verplicht de verlener van de universele 

postdienst om binnen acht weken na inwerkingtreding van deze regeling ten behoeve van de 

vaststelling door het college van de tarieven, bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de wet, aan het 

college over te leggen: 

a. een overzicht van de daadwerkelijke kosten berekend op grond van artikel 13; 

b. de berekening van het redelijk rendement op grond van artikel 14. 

Het tweede lid van dit artikel regelt dat de verlener van de universele postdienst op basis van het 

overzicht en de berekening, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, aan het college een 

voorstel doet voor de door het college vast te stellen tarieven. 

5. Overwegingen van het college 

5.1 Overtreding, bevoegdheid van het college om een last onder dwangsom op te leggen 

24. Het college stelt vast dat TNT geen overzicht van de daadwerkelijke kosten zoals berekend op 

grond van artikel 13 van de Postregeling 2009 voor de onderscheiden postvervoerdiensten binnen 

de universele postdienst aan het college heeft overgelegd en dat de wel door TNT overgelegde 

informatie zeer beperkt is. Enerzijds leidt dit het college tot de constatering dat sprake is van het 

door TNT overtreden van de ingevolge de postregelgeving voor haar geldende verplichtingen. 

Hieronder zal daar nader op worden ingegaan. Anderzijds leidt dit tot nadere vragen van het 

college die hij in een apart schrijven aan TNT zal doen toekomen. 

25. Het college stelt vast dat TNT geen overzicht van de daadwerkelijke kosten voor de onderscheiden 

postvervoerdiensten, bedoeld in artikel 16, eerste, tweede, derde en vierde lid, van de wet, 
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berekend op grond van de kosten die zijn gemaakt in het kalenderjaar voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van de wet, aan het college heeft overgelegd.  

Het college is van oordeel dat TNT hiermee de verplichting van artikel 13 juncto artikel 15, eerste 

lid, onderdeel a, van de Postregeling 2009 overtreedt. 

26. TNT stelt in haar brief van 26 mei 2009 dat er geen wettelijke verplichting zou bestaan voor het 

verstrekken van een nadere uitsplitsing van de daadwerkelijke kosten naar de onderscheiden 

postvervoerdiensten. TNT stelt daarbij dat een uitsplitsing van de daadwerkelijke kosten naar de 

onderscheiden postvervoerdiensten, zoals bedoeld in de Postwet, in deze fase van het bepalen 

van starttarieven ook niet mogelijk is, omdat het door TNT gehanteerde toerekeningsysteem niet is 

ingericht om de uitsplitsing van de daadwerkelijke kosten naar de onderscheiden 

postvervoerdiensten te maken. 

27. Naar het oordeel van het college zijn deze stellingen van TNT onjuist.  

Artikel 13 van de Postregeling 2009 schrijft uitdrukkelijk voor dat TNT de daadwerkelijke kosten 

voor de onderscheiden postvervoerdiensten (cursivering door het college), bedoeld in artikel 16, 

eerste, tweede, derde en vierde lid, van de wet moet berekenen op grond van de kosten die zijn 

gemaakt in het kalenderjaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet. 

Naar het oordeel van het college is het voor TNT wel mogelijk om met het voorgeschreven 

toerekeningsysteem de vereiste uitsplitsing naar de onderscheiden postvervoerdiensten te 

berekenen en aan het college over te leggen. Indien, zoals TNT stelt, het huidige door haar 

gehanteerde toerekeningsysteem de vereiste uitsplitsing niet toelaat, kan slechts worden 

geconcludeerd dat het gehanteerde toerekeningsysteem kennelijk niet aan de wettelijke vereisten 

voldoet. De artikelsgewijze toelichting bij artikel 7 van de Postregeling 2009 geeft aan dat het 

kostentoerekeningsysteem is gebaseerd op de algemeen gebruikte berekeningsmethode van 

activity based costing, een methodiek die de universele postdienstverlener al hanteerde vóór de 

inwerkingtreding van de Postregelgeving 2009. Deze methode rekent de kosten causaal toe aan 

de relevante activiteiten, zo geeft de nota van toelichting aan. De toepassing van de methode van 

activity based costing maakt het bepalen van de kostprijs van onderscheiden postvervoerdiensten 

mogelijk. Dit is de essentie van activity based costing. De toerekening geschiedt “bottom-up” op 

basis van de kosten van de activiteiten naar iedere (postvervoer)dienst. De “uitsplitsing” naar de 

categorieën “universele postdienst” en “overige diensten” wordt daarna gemaakt door de kosten 

van de onderscheiden diensten te aggregeren naar deze twee categorieën. Naar het oordeel van 

het college is het daarom voor TNT wel mogelijk om de vereiste “uitsplitsing” naar de 

onderscheiden postvervoerdiensten te maken door simpelweg deze aggregatie aan te passen aan 

de omvang van de universele postdienst zoals opgenomen in artikel 16 van de Postwet 2009. De 

artikelsgewijze toelichting bij artikel 7 van de Postregeling 2009 geeft dit ook nog eens expliciet 

aan.
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28. Door niet te voldoen aan de verplichting van artikel 13 juncto artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van 

de Postregeling 2009 blijft TNT in gebreke ten aanzien van haar verplichtingen die moeten leiden 

tot de vaststelling van kostengeoriënteerde starttarieven voor de onderscheiden 

postvervoersdiensten door het college. Met deze overtreding belemmert TNT het college in de 

uitoefening van zijn door de wetgever aan hem opgedragen taken. TNT stelt het college door deze 

overtreding namelijk niet in staat om de starttarieven voor de onderscheiden universele 

postdiensten als bedoeld in artikel 25 van de Postwet 2009 en artikel 15, eerste lid, van de 

Postregeling 2009 vast te stellen. 

29. TNT heeft na inwerkingtreding van de Postregeling 2009 reeds de termijn van acht weken 

genoemd in artikel 15 van de Postregeling 2009 laten verstrijken zonder aan de verplichting te 

voldoen die haar is opgelegd in artikel 13 van de Postregeling 2009. In de brief van TNT van 26 

mei 2009, dus aan het einde van de genoemde termijn, stelt TNT: ‘Het is ons bekend dat het 

college de voorkeur geeft aan een nadere uitsplitsing. TNT Post is …. op zich zelf ook bereid 

daaraan mee te werken.’ Gelet op het vorenstaande en op het feit dat TNT vervolgens in de 

verschillende telefonische contacten telkens heeft aangegeven dat zij deze gegevens niet zou 

kunnen verstrekken, moet het college het ervoor houden dat bij TNT geen bereidheid tot 

medewerking bestaat om de wettelijk verplichte gegevens op welke wijze dan ook te verstrekken.  

30. Op grond van artikel 48, eerste lid, van de Postwet 2009 in samenhang gelezen met artikel 5.32, 

eerste lid, van de Awb is het college bevoegd om ten aanzien van de geconstateerde overtreding 

een last onder dwangsom op te leggen. Gelet op de ernst van de overtreding ziet het college 

aanleiding om tot handhaving over te gaan door het opleggen van een last onder dwangsom met 

het doel TNT te bewegen om alsnog de daadwerkelijke kosten van de onderscheiden 

postvervoerdiensten binnen de universele postdienst, bedoeld in artikel 16 van de Postwet 2009 

conform artikel 13 van de Postregeling 2009 te berekenen en een overzicht van de berekende 

daadwerkelijke kosten aan het college over te leggen.  

5.2 Overwegingen van het college ten aanzien van de zienswijze van TNT in haar brief van 23 juni 

2009

31. Ten aanzien van de stellingen van TNT in haar hiervoor genoemde brief van 23 juni 2009 

overweegt het college als volgt. 

32. Het college kan TNT niet volgen in de redenering dat een grondslag in een algemene maatregel 

van bestuur zou ontbreken die volgens artikel 17 van de Postwet 2009 vereist zou zijn voor de 

verplichting om voor TNT om de daadwerkelijke kosten voor de onderscheiden 

postvervoerdiensten te berekenen op grond van de daadwerkelijke kosten in het kalenderjaar 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet. De verplichting van artikel 13 en 15, eerste lid, 

onder a, van de Postregeling 2009 is gebaseerd op artikel 25, derde en vijfde lid van de Postwet 

2009.
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33. Ten aanzien van de stelling van TNT dat in de wet niets anders bedoeld kan zijn dan de oplevering 

van de daadwerkelijke kosten van de universele dienst als geheel, overweegt het college dat deze 

niet juist is. Hij wijst er daarbij op dat ook artikel 12 van Richtlijn 97/67/EG
6
, zoals gewijzigd bij 

richtlijn 2002/39/EG
7
 uitdrukkelijk aangeeft de tarieven voor elk van de diensten  (onderstreping 

college) die deel uitmaken van de levering van de universele dienst worden vastgesteld met 

inachtneming van onder meer het beginsel dat de prijzen op de kosten zijn gebaseerd. 

34. De stelling van TNT dat slecht de oplevering van de daadwerkelijke kosten van de UPD als geheel 

kan zijn bedoeld omdat dit zou blijken uit het feit dat bij de regeling van de starttarieven in de 

toelichting op de Postregeling 2009 wordt opgemerkt dat bij wijze van overgang uitgegaan wordt 

van de kosten van het voorafgaande jaar, omdat er voor de nieuwe UPD geen boekhoudkundige 

gegevens beschikbaar zijn, kan het college evenmin volgen. De toelichting doelt, in tegenstelling 

tot wat TNT veronderstelt, op het feit dat de boekhouding over 2008 is gebaseerd op de universele 

postdienst 2008, die breder was dan de nieuwe, in de Postwet 2009 gedefinieerde universele 

postdienst. Hieruit volgt naar het oordeel van het college echter niet dat het toerekenen van de 

kosten aan de onderscheiden postvervoerdiensten binnen de universele postdienst niet mogelijk 

zou zijn op basis van de boekhouding over 2008.  

35. Met betrekking tot de stelling van TNT dat de door het college verlangde gegevens niet op basis 

van het eerder door het college goedgekeurde toerekeningsysteem kunnen worden verstrekt, 

omdat dat toerekeningsysteem er niet in voorziet dat álle kosten naar afzonderlijke diensten 

worden toegerekend, overweegt het college als volgt. Het college stelt vast dat de wet niet vereist 

dat TNT de desbetreffende gegevens op basis van een eerder door het college goedgekeurd 

toerekeningsysteem zou moeten verstrekken. Het kostentoerekeningsysteem van TNT moet 

voldoen aan de vereisten gesteld bij en krachtens de Postwet 2009. Het toerekeningsysteem is 

gebaseerd op de moderne algemeen gebruikte berekeningsmethode van activity based costing. 

Deze methode rekent de kosten causaal toe aan de relevante activiteiten. Op deze wijze kunnen 

alle kosten op samenhangende, consistente en integrale wijze worden toegerekend conform de 

vereisten van artikel 14 van de hiervoor genoemde Postrichtlijn. 

36. De stelling van TNT dat het toerekeningsysteem er niet in voorziet om de kosten gerelateerd aan 

de beschikbaarheid van het postvervoersysteem als geheel (“volume invariable costs”) toe te 

rekenen aan de 11 onderscheiden postvervoerdiensten, is naar het oordeel van het college onjuist. 

Onderdeel c van het eerste lid van artikel 7 van de Postregeling 2009 bepaalt hoe de 

gemeenschappelijke kosten die niet rechtstreeks aan de universele postdienst zijn toe te rekenen, 

worden toegerekend. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met gemeenschappelijke kosten 

die nodig zijn voor het aanbieden van zowel de universele postdienst als overige diensten. Ook 

deze kosten dienen derhalve aan de onderscheiden postvervoerdiensten te worden toegerekend. 

                                                     
6
 PbEG 1997, L15 

7
 PbEG 2002, L15 
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Voor zover TNT beoogt aan te geven dat alleen voor “volume invariable costs” de uitsplitsing naar

11 onderscheiden postvervoerdiensten niet mogelijk is, concludeert het college dat het door TNT 

gehanteerde kostentoerekeningsysteem niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Het college 

verwijst hier verder naar zijn overwegingen in alineanummer 27. 

37. Ten aanzien van de stelling van TNT dat het niet nodig zou zijn om de kosten nader te specificeren 

omdat dit zou blijken uit de verwachting die de Staatssecretaris zou hebben gewekt dat de tarieven 

voor de universele postdienst niet zullen afwijken van die van de periode direct voorafgaande aan 

de inwerkingtreding van de wet, overweegt het college als volgt. Het college stelt vast dat de 

Staatsecretaris slechts heeft aangegeven op basis van de gekozen invulling van het 

overgangsregime te verwachten dat op 1 oktober 2009 door het college tarieven worden 

vastgesteld zoals deze min of meer voor de inwerkingtreding van de Postwet 2009 golden. Wat 

daarvan ook zij, de verwachtingen van de Staatssecretaris omtrent de hoogte van de tarieven 

kunnen naar het oordeel van het college op geen enkele wijze afdoen aan de wettelijke 

verplichtingen van TNT zoals die zijn neergelegd in de artikelen 13, 14 en 15 van de Postregeling 

2009.

38. Met betrekking tot de stelling van TNT dat een lager rendement in 2009 op basis van de verwachte 

marktontwikkeling onvermijdelijk is, wijst het college erop dat de verplichtingen van TNT bij en 

krachtens de Postwet 2009 niet zien op het te verwachten rendement, maar op het daadwerkelijk 

rendement in het kalenderjaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet. 

39. Ten aanzien van de mededeling van TNT dat een aanvullende zienswijze uiterlijk maandag op 29 

juni 2009 is te verwachten, wijst het college erop dat de door hem bij brief van 18 juni 2009 

gegeven, en op 22 juni nog telefonisch verlengde, reactietermijn thans is verstreken. TNT heeft na 

inwerkingtreding van de Postwet 2009 en Postregeling 2009 per 1 april 2009 ruim voldoende tijd 

gehad om haar zienswijze ten aanzien van haar wettelijke verplichtingen bij het college over het 

voetlicht te brengen. TNT is daartoe, ook na het verstrijken van de acht wekentermijn van artikel 

15, eerste lid, onder a, van de Postregeling 2009, nog in de gelegenheid geweest. Het college 

verwijst hierbij naar de paragraaf met betrekking tot het verloop van de procedure. Mede gelet op 

het korte tijdspad voor het college om binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de wet de 

starttarieven vast te stellen, ziet hij geen reden om nog op een nadere reactie van TNT te wachten. 

40. De zienswijze van TNT heeft het college geen aanleiding gegeven om af te zien van het opleggen 

van een last onder dwangsom. 

5.3 Last onder dwangsom  

41. Last en begunstigingstermijn

TNT dient uiterlijk 10 werkdagen na dagtekening van dit besluit de daadwerkelijke kosten voor de 

onderscheiden postvervoerdiensten, bedoeld in artikel 16, eerste, tweede, derde en vierde lid, van 

de Postwet 2009, te berekenen op grond van de kosten die zijn gemaakt in het kalenderjaar 
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voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet. TNT dient het overzicht van de berekende 

daadwerkelijke kosten binnen de genoemde termijn aan het college over te leggen. 

42. Bij het vaststellen van de begunstigingstermijn houdt het college rekening met het feit dat TNT na 

inwerkingtreding van de Postregeling 2009 niet binnen de termijn van acht weken genoemd in 

artikel 15 heeft voldaan aan haar wettelijke verplichting die haar is opgelegd in artikel 13 juncto 

artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Postregeling 2009. Dit terwijl deze termijn onderdeel 

uitmaakt van de procedurevoorschriften die in de Postregeling 2009 juist zijn opgenomen om het 

college in staat te stellen binnen het korte tijdspad van zes maanden na inwerkingtreding van de 

wet de starttarieven vast te stellen. Ook overigens is het college niet gebleken van bijzondere 

inspanningen van TNT om zo volledig mogelijk te voldoen aan de voor haar in dit opzicht geldende 

wettelijke verplichtingen. Tegen deze achtergrond acht het college een begunstigingstermijn van 

10 werkdagen op zijn plaats. 

43. Hoogte van de dwangsom

Op grond van het vierde lid van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bedrag 

van de dwangsom in een redelijke verhouding staan tot enerzijds de zwaarte van het door de 

overtreding van de wettelijke voorschriften geschonden belang en anderzijds de beoogde 

effectieve werking van de dwangsomoplegging.  

44. Het college overweegt ten aanzien van de hoogte van dwangsom dat TNT hem, door haar 

wettelijke verplichting niet na te komen, belemmert in de uitvoering van zijn wettelijke taak om 

kostengeoriënteerde tarieven voor de onderscheiden postvervoerdiensten binnen de universele 

postdienst vast te stellen. Deze overtreding van TNT klemt te meer nu artikel 25, derde lid en vijfde 

lid van de Postwet 2009 het college opdragen dit te doen binnen de relatief korte termijn van zes 

maanden na inwerkingtreding van de Postwet 2009, derhalve uiterlijk 1 oktober 2009. Het college 

is dan ook van oordeel dat de dwangsom op een zodanig bedrag per dag dient te worden 

vastgesteld dat TNT ertoe wordt gebracht daadwerkelijk en op korte termijn alsnog aan haar 

wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij het vaststellen van de hoogte van de dwangsom neemt het 

college voorts in overweging dat de omzet van de gehele universele postdienst over 2008 blijkens 

de door TNT bij haar brief van 26 mei 2009 overgelegde gegevens € XXX bedroeg.

45. Gelet op het vorenstaande stelt het college de dwangsom vast op een bedrag van € 100.000,-- per 

dag met een maximum van € 1.000.000,-- 

46. Het college gaat er vanuit dat TNT door de hoogte van de dwangsom genoodzaakt zal zijn aan de 

last te voldoen. De dwangsom is niet zodanig hoog dat deze in geen verhouding staat tot de 

overtreding.  

6. Besluit  

Het college legt aan Koninklijke TNT Post BV een last onder dwangsom op met de volgende inhoud:  



Besluit

Openbaar 

13

1.  TNT dient uiterlijk 10 werkdagen na dagtekening van dit besluit de daadwerkelijke kosten voor 

de onderscheiden postvervoerdiensten, bedoeld in artikel 16, eerste, tweede, derde en vierde 

lid, van de Postwet 2009, te berekenen op grond van de kosten die zijn gemaakt in het 

kalenderjaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet. TNT dient het overzicht van de 

berekende daadwerkelijke kosten binnen de genoemde termijn aan het college over te leggen. 

2. Indien TNT niet aan deze last voldoet dan verbeurt zij een dwangsom van € 100.000,-- per dag 

met een maximum van € 1.000.000,--. 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

Hoofd afdeling Markten 

drs. D.I. Bos 

Bezwaar 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.       

Het postadres is: College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 

bezwaar bevatten. 

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat 

geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 

bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan 

daardoor worden verkort. Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw 

bezwaarschrift door het college worden behandeld.  


