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Aantal bijlagen : (2) Formulier; Richtlijnen 

:  

Ons kenmerk : ACM/UIT/584725 

Contactpersoon : Susan Bos-Theuvenet | omzet@acm.nl |  

Onderwerp : ACM/22/180207 Verzoek om omzetopgave 

BELANGRIJK: U bent wettelijk verplicht om uiterlijk op 31 december 2022 uw omzetgegevens in te 
dienen bij de Autoriteit Consument en Markt.  

Geachte heer/mevrouw, 

Uw organisatie is in Nederland actief als pakketvervoerder. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: 
ACM), houdt toezicht op uw sector. Voor dit toezicht moet u mogelijk een bedrag betalen. Om 
dit bedrag vast te stellen, hebben wij de gegevens nodig van uw relevante netto-omzet1. U bent wettelijk 
verplicht om uw relevante netto-omzet op te geven die u behaald heeft met activiteiten als 
pakketvervoerder. Deze brief is een oproep om opgave te doen van de relevante netto-omzet die u heeft 
behaald in 2021.  

Of u moet reageren hangt af van uw relevante netto-omzet, behaald in 2020 en van 2021. 

• Uw relevante netto-omzet van uw (groep) onderneming(en) behaald in 2021 is €2 miljoen of hoger.
U bent een bedrag verschuldigd voor het toezicht van de ACM. Deze bedragen zijn een percentage
van uw relevante netto-omzet. Uw omzetgegevens worden dus gebruikt om deze bedragen te
bepalen. U moet opgave doen.

• Uw relevante netto-omzet van uw (groep) onderneming(en) behaald in 2020 is €2 miljoen of hoger.
De ACM verwacht een reactie van u. Echter, als uw relevante netto-omzet behaald in 2021 lager is
dan €2 miljoen dan hoeft u vooralsnog het formulier niet in te vullen. In dit geval verzoeken wij u om
uiterlijk 31 december 2022 een bevestiging te sturen dat de relevante netto-omzet, behaald in 2021,
lager is dan €2 miljoen. Dit kan per e-mail.

• Uw relevante netto-omzet behaald in de afgelopen 2 jaren (2020 én 2021) is lager dan €2 miljoen.
U hoeft vooralsnog niet te reageren.

Let op: De ACM controleert steekproefsgewijs de relevante netto-omzet van uw (groep) onderneming(en). 
Wanneer de ACM dit noodzakelijk acht, kunnen wij u daarom alsnog vragen om een omzetopgave te 
verstrekken. 

Wat moet u doen als uw relevante netto-omzet (behaald in 2021) €2 miljoen is of hoger? 
Gebruik het ‘Formulier omzetgegevens’ in de bijlage om uw omzet door te geven. Om het invullen makkelijker 
te maken, hebben we de extra bijlage ‘Richtlijnen indienen omzetopgave ’ voor u toegevoegd. Daarin leest u 
aan welke eisen uw omzetopgave moet voldoen.  

1 Meer informatie over wat er wordt bedoeld met “relevante” omzet kunt u lezen in de Richtlijnen, bijlage 2. 
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• Neem de bijlage ‘Richtlijnen indienen omzetopgave’ goed door;

• Vul het ‘Formulier omzetgegevens’ in;

• Voeg eventueel onderbouwende documenten toe;

• Stuur het formulier en onderbouwende documenten uiterlijk op 31 december 2022 per e-mail
(omzet@acm.nl) of per post naar de ACM, Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag.

• Wij raden u aan om de omzetopgave vóór de kerstvakantie op te sturen.
Dan weet u zeker dat u op tijd bent.

Is uw relevante netto-omzet (behaald in 2021) €2 miljoen of hoger en reageert u niet, of niet op tijd? 
Bij een ontbrekende of onvolledige omzetopgave kan de ACM u een last onder dwangsom opleggen. Ook 
kan de ACM uw omzet schatten. De ACM zal u dan op basis van deze schatting een bedrag in rekening 
brengen. Dit kan in uw nadeel uitvallen als de schatting hoger is dan uw werkelijke (relevante) netto-omzet. 

Wat is het vervolg na het opgeven van de omzetgegevens? 
De ACM baseert het bedrag dat u moet betalen op uw relevante netto-omzet die u heeft opgegeven. Na 
opgave ontvangt u medio mei een beschikking en een factuur.  

Is uw omzet lager dan 2 miljoen euro? In dat geval ontvangt u van ons geen beschikking en geen factuur. 

Heeft u vragen? 
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar post@acm.nl. 

Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 

M.O. Kanhai
Teammanager Directie Telecom, Vervoer en Post
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