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Bijlage 2 Richtlijnen indienen omzetopgave  

 

In welk geval moet u toezichtkosten betalen? 

Aanbieders worden op basis van de hoogte van hun relevante netto-omzet in twee categorieën ingedeeld, 

waarbij een omzetgrens van €2 miljoen1 wordt gehanteerd. Aanbieders die in de eerste categorie vallen, 

betalen een bedrag naar rato van hun relevante netto-omzet. Aanbieders die in de tweede categorie vallen 

hoeven niets te betalen voor het toezicht. Het percentage voor de doorbelasting wordt ieder jaar vóór 1 mei 

vastgesteld in de Regeling doorberekening kosten ACM.  

 

Categorie Omzetgrens Bedrag toezicht ACM 

1 Relevante netto-omzet ≥ €2 MILJOEN Percentage van de relevante netto-omzet 

2 Relevante netto-omzet < €2 miljoen Geen bijdrage verschuldigd 

 

 

Aan welke eisen moet de omzetopgave voldoen? 

 

Gebruik het formulier omzetgegevens 
Voor uw omzetopgave moet u het formulier omzetgegevens gebruiken. Op dit formulier geeft u aan wat de 
hoogte is van uw relevante netto-omzet. Dit formulier stuurt u volledig ingevuld, ondertekend en voorzien 
van de juiste bijlagen terug aan de ACM. Zonder dit formulier is uw omzetopgave niet volledig.  
 
Hoe doet u omzetopgave als u onderdeel bent van een groep van ondernemingen?  

Behoort uw bedrijf tot een groep van ondernemingen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek (BW)?2 En leveren ook andere ondernemingen binnen de groep relevante diensten? 

Dan moet u een gezamenlijke omzetopgave indienen. Dat betekent dat één onderneming van de groep een 

omzetopgave doet namens alle ondernemingen binnen de groep. 

Spreek onderling af met de ondernemingen die tot de groep behoren wie verantwoordelijk is voor het 

indienen van de gezamenlijke omzetopgave. Op het formulier vult de indiener alleen het totaal van de 

relevante netto-omzetten van alle tot die groep behorende ondernemingen in. Bij deze berekening mogen 

interne leveringen tussen de tot die groep behorende ondernemingen buiten beschouwing worden gelaten. 

Let op! U moet altijd zelf een formulier invullen, ook als u niet de indiener bent namens de groep. U vult bij 

onderdeel 2 dan in wie namens u de omzetopgave indient.   

De indiener van de gezamenlijke omzetopgave ontvangt de factuur voor het toezicht van ACM. In het 

formulier omzetgegevens vermeldt de indiener op welke ondernemingen de gezamenlijke omzetopgave 

betrekking heeft.  

Daarnaast moet u ook een verklaring van uw accountant meesturen waarin bevestigd wordt dat uw 

onderneming samen met de hierboven vermelde ondernemingen tot een groep van ondernemingen 

behoort. 

 

Van welk jaar moet u de relevante netto-omzet opgeven? 

De ACM bepaalt het bedrag dat u moet betalen op basis van de relevante netto-omzet die u twee jaar 

geleden heeft behaald. Het bedrag dat u in het jaar 2023 moet betalen, is dus gebaseerd op de relevante 

netto-omzet van het jaar 2021.  
 
 

 
1 Artikel 4 van de Regeling doorberekening  kosten ACM (Staatscourant, nr. 36296). 
2 Artikel 24b, Boek 2 BW bepaalt dat een groep een economische eenheid is waarin rechtspersonen en vennootschappen 
organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep 
zijn verbonden. Zie ook: artikel. 361, 379, 405  BW Boek 2; artikel. 35, 46  WOR. 
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Wat wordt bedoeld met een gespecificeerde opgave? 
Een gespecificeerde omzetopgave betreft een uitgewerkte opgave van uw relevante netto-omzet.  
De ACM zal uw omzetopgave daarop beoordelen. Hou hierbij het volgende in acht: 

• Slechts het vermelden van één bedrag (uw relevante netto-omzet) is niet voldoende.  

• U moet in uw omzetopgave gemotiveerd inzichtelijk maken welke diensten en de daarmee 
gemoeide omzet u als niet relevant heeft aangemerkt. Uit uw onderbouwing moet blijken waarom 
er volgens u geen sprake is van omzet die behaald is met het aanbieden van 
pakketvervoerdiensten in Nederland.  

• In deze specificatie moet u dus een splitsing in omzetposten weergeven waardoor het verschil 
tussen de totale netto-omzet en de relevante netto-omzet te herleiden valt.  

• Indien de netto-omzet €12 miljoen of hoger is3, stuur daarnaast een vastgestelde jaarrekening 
mee waaruit de hoogte van de netto-omzet blijkt. en de accountantsverklaring4 die bij de 
jaarrekening hoort. 

 

 

Wat is ‘relevante’ netto-omzet? 
De kosten van het toezicht door de ACM zijn gebaseerd op de relevante netto-omzet. Relevant is de netto-
omzet5 die wordt gerealiseerd met pakketvervoerdiensten, activiteiten waarop de ACM toezicht houdt.6 
Meer precies gaat het om de netto-omzet die u heeft behaald met het aanbieden van 
pakketvervoerdiensten die bestaan uit het ophalen, de sortering, het vervoer en de distributie van 
pakketten. Onder pakket wordt verstaan een postzending die goederen met of zonder handelswaarde 
bevat, anders dan brievenpost met een maximum gewicht van 31,5 kg.  
 
Verricht u ook andere activiteiten dan pakketvervoerdiensten? De omzet die u met deze andere activiteiten 
behaalt valt niet onder uw relevante omzet. 

 

 
3 De omzetgrens is 12.000.000,- euro op grond van artikel 12a, vierde lid, Besluit doorberekening kosten ACM jo. artikel 6 

Regeling doorberekening kosten ACM jo. artikel 396, eerste lid onder b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  
4 Verklaring van een accountant die is ingeschreven in het accountantsregister zoals bedoeld in artikel 36 van de Wet op het 

accountantsberoep. 
5 Op grond van artikel 2:377, zesde lid van het Burgerlijk Wetboek wordt het volgende onder de netto-omzet verstaan: de 
opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke 

en van over de omzet geheven belastingen.   
6 Als bedoeld in de Verordening (EU) 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 betreffende 
grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.   


