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20371 Herziening van de wetgeving met betrekking tot 
de uitvoering van de postdienst (Postwet) 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

§ 1 . ALGEMEEN 

Inleiding 

In de bestaande situatie wordt het vervoer van post, voor zover dat 
vanwege de Staat geschiedt, verricht door het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie. Artikel 1, tweede lid, van de Postwet 1954 
vermeldt dit met zoveel woorden. In het Kabinetsstandpunt over de taak 
en functie van de PTT met betrekking tot informatie- en telecommunica-
tietechnologie (Kamerstukken II 1985/86, 17370, nrs. 30-31) is het 
voornemen bekend gemaakt het huidige Staatsbedrijf der PTT te verzelf-
standigen en om te zetten in een structuur-NV. In de toelichting op de 
Machtigingswet PTT Nederland NV, waarvan het ontwerp u afzonderlijk 
wordt aangeboden, zijn de redenen daarvoor uiteengezet. De gekozen 
opzet heeft ten gevolge dat de verzorging van de postale dienstverlening 
niet langer door het Staatsbedrijf der PTT zal geschieden, maar als een 
verplichting zal worden opgedragen aan het bedrijf dat een exclusieve 
concessie krijgt voor het vervoer van brieven. De wijzigingen die in de 
Postwet 1954 ten gevolge van deze nieuwe structuur nodig zouden zijn, 
zijn zo ingrijpend dat het de voorkeur verdient een geheel nieuwe Postwet 
te ontwerpen. 

Hoofdlijnen 

De hoofdlijnen waarlangs het hierbij ter overweging aangeboden 
ontwerp is samengesteld zijn als volgt weer te geven: 

- De huidige taken van de Post worden, met inbegrip van het brievem 
monopolie, ongewijzigd gehandhaafd (zie Kamerstukken II 1985/86, 
17370, n r 3 1 , punt 3.8). 

- Deze taken worden opgedragen aan een als houder van de concessie 
aan te wijzen rechtspersoon. 

- De verhouding tussen de Staat en de houder van de concessie is in 
een zodanige vorm gegoten, dat zowel recht wordt gedaan aan de taak 
van de Staat om het algemeen belang van een goed functionerende 
landelijke postdienst te behartigen, als aan het belang van het geconces-
sioneerde bedrijf om te opereren met inachtneming van een bedrijfseco-
nomisch verantwoorde exploitatie. 
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Het voorgaande impliceert dat in het onderhavige ontwerp wat de 
regeling van het postvervoer betreft zoveel mogelijk wordt aangesloten bij 
de huidige wetgeving, zij het dat daarbij enige kanttekeningen zijn te 
maken. 

Ten eerste zijn ter regeling van de te verlenen concessie geheel nieuwe 
bepalingen opgenomen, die in het bijzonder zijn te vinden in de artikelen 
2 tot en met 6 en 15. 

Ten tweede dient te worden bedacht dat de huidige postale regelgeving 
niet uitsluitend in de Postwet 1954 is neergelegd, doch voor een belangrijk 
deel ook in het Postbesluit 1955 en de Postbeschikking 1980. Daar beide 
laatstgenoemde regelingen zullen worden ingetrokken, dienen enkele 
daarin geregelde onderwerpen die boven de contractuele relatie tussen 
de concessionaris en haar gebruikers uitgaan in de wet hun basis te 
krijgen. De in deze regelingen opgenomen bepalingen die de contractuele 
relatie betreffen zullen niet in wettelijke bepalingen maar in de algemene 
voorwaarden van de houder van de concessie worden neergelegd. 

Ten derde hebben de huidige regels op enkele punten een andere 
formulering gekregen, waar dat op grond van gewijzigde omstandigheden 
of ontstane jurisprudentie van belang is. Ter zake hiervan zij verwezen 
naar de artikelsgewijze toelichting. 

Tenslotte zijn regelen opgenomen betreffende de uitvoering van het 
postvervoer in buitengewone omstandigheden. 

De concessie 

In het ontwerp houdt het, hierboven reeds enkele malen gebruikte, 
begrip concessie de exclusieve bevoegdheid in die door de overheid 
wordt verleend tot het verrichten van bepaalde handelingen, bestaande 
uit brievenvervoer, de plaatsing van openbare brievenbussen en de 
uitgifte van postzegels met een afbeelding van de Koning dan wel de 
vermelding «Nederland». 

Tegenover deze bevoegdheid krijgt de houder van de concessie een 
nader te omschrijven verplichting tot het vervoer van postzendingen 
opgelegd. Met betrekking tot de uitvoering van deze verplichtingen kan 
de minister, overeenkomstig artikel 5, ter waarborging van het algemeen 
belang aan de houder van de concessie algemene richtlijnen geven, die 
zich richten tot de houder van de concessie en niet tot een algemeen 
publiek dat van de diensten van de houder van de concessie gebruik 
maakt. De verhouding tussen de houder van de concessie en de gebruikers 
is geregeld in de hierboven reeds genoemde algemene voorwaarden. 
Deze algemene voorwaarden moeten worden opgesteld in overeenstem-
ming met de in de wet of de richtlijnen op de concessionaris gelegde 
verplichtingen. 

Het briefgeheim 

In verband met de voorgestelde vernieuwing van de postwetgeving kan 
de vraag rijzen in hoeverre de overgang van de PTT van Staatsbedrijf naar 
NV invloed heeft op de waarborging van het grondwettelijk briefgeheim 
(artikel 13, eerste lid, Grondwet). De grondrechten - waaronder het 
briefgeheim - kunnen immers primair tegen de overheid worden ingeroepen 
en deze zal zich in de nieuwe situatie niet meer met het vervoer van 
brieven belasten. Met een tweetal voorzieningen in de wet wordt de 
naleving van het grondwettelijk briefgeheim gewaarborgd. 

In de eerste plaats wordt in de hierboven reeds genoemde Machtigings-
wet PTT Nederland NV voorgesteld de huidige bepalingen uit het Wetboek 
van Strafrecht (artikelen 372-375), die de strafbaarstelling van overtre-
dingen van het brief-, telegraaf" en telefoongeheim regelen, zodanig aan te 
passen dat het personeel van de houder van de concessie onder deze 
strafbepalingen valt. 
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In de tweede plaats is in het thans voorliggende voorstel van wet in 
artikel 5, derde lid onder d, een bepaling opgenomen die de minister 
opdraagt bij het vaststellen van de daar bedoelde algemene richtlijnen 
ook uitgangspunten en maatstaven op te nemen ten aanzien van de 
geheimhouding met betrekking tot postzendingen. In artikel 5, derde lid 
onder e, wordt daarnaast tevens de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de gebruikers van de vervoersdiensten veiliggesteld. 

§ 2 . DEREGULERINGSASPECTEN 

Het voorstel van wet is getoetst aan de hand van de Aanwijzingen 
inzake de toetsing van ontwerpen van wet en van algemene maatregel 
van bestuur. Omdat aan het voorstel slechts weinig dereguleringsaspecten 
zijn verbonden is volstaan met een toetsing met gebruikmaking van de bij 
de genoemde aanwijzingen behorende beknopte vragenlijst. 

1. De onderhavige herziening van de wetgeving met betrekking tot de 
uitvoering van de postdienst is noodzakelijk geworden door de voorgeno-
men verzelfstandiging van het Staatsbedrijf der PTT. Bij deze herziening 
heeft als uitgangspunt voorop gestaan dat zoveel mogelijk zou worden 
aangesloten bij de huidige Postwet 1954 en de daarop berustende 
regelgeving. De belangrijkste onderwerpen die hierin hun regeling 
hebben gevonden betreffen alle de openbare landelijke dienstverlening 
ter zake van het postvervoer. Evenmin als in de huidige wetgeving is in 
het voorstel van wet een regeling getroffen voor het postvervoer in zijn 
algemeenheid. In de huidige regelgeving staat het postvervoer door het 
Staatsbedrijf der PTT centraal; in het voorstel wordt vooral het vervoer 
geregeld waarvoor op een rechtspersoon - aan wie een concessie voor 
(met name) brievenvervoer wordt verleend - ten dienste van het algemeen 
belang een exploitatieplicht rust. 

Voor wat de internationale regelingen op dit terrein betreft die voor 
Nederland bindend zijn moet hier vooral worden gewezen op de regelgeving 
binnen de Wereldpostunie. Deze regelgeving heeft betrekking op het 
internationale vervoer van postzendingen. In gevolge het in artikel 3 van 
het voorstel bepaalde wordt aan de houder van de concessie de naleving 
van de regels opgedragen die dit internationale postvervoer betreffen. 

2. Voor de samenhang met de overige wetgeving die in verband met 
de verzelfstandiging van het Staatsbedrijf der PTT wordt voorgesteld zij 
verwezen naar de memorie van toelichting op het voorstel voor de 
Machtingswet PTT Nederland NV. 

3. Ter uitvoering van de regsling worden aan de minister van Verkeer 
en Waterstaat bepaalde, onder 4 te bespreken, bevoegdheden toegekend. 
Voor de ondersteuning van de minister bij de uitoefening van deze 
bevoegdheden zal op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een 
departementsonderdeel Regelgeving en Vergunning Post en Telecommu-
nicatie worden gevormd. Het voornemen hiertoe werd reeds kenbaar 
gemaakt in het eerdergenoemde Kabinetsstandpunt (Kamerstukken II 
1 985/86, 1 7 370, nrs. 3 0 - 3 1 , blz. 30). 

4. In verband met het opdragen van de huidige taken van het Staats-
bedrijf der PTT aan een concessionaris zijn in het ontwerp bepalingen 
opgenomen die de verhouding tussen de Staat en de concessionaris 
regelen. Hier verdient vooral het bepaalde in de artikelen 5 en 1 5 aandacht. 
Nu in de nieuwe situatie geen direct toezicht van de minister meer 
bestaat op het naleven door de concessionaris van de in het algemeen 
belang op deze gelegde verplichtingen dienen bepalingen te worden 
opgenomen om het toezicht van de minister op hoofdlijnen te waarborgen. 
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Daartoe is in artikel 5 bepaald dat de minister aan de houder van de 
concessie algemene richtlijnen geeft, die deze gehouden is bij de uitvoering 
van zijn taak na te leven. De onderwerpen waarop deze algemene 
richtlijnen betrekking kunnen hebben en de kaders waarbinnen zij 
gegeven mogen worden zijn in artikel 5 zo nauwkeurig mogelijk aangege-
ven. De algemene richtlijnen zullen in de Staatscourant worden gepubli-
ceerd. In artikel 15 is daarnaast de bevoegdheid van de minister gegeven 
om aanwijzingen te geven aan de houder van de concessie bij niet-naleving 
door deze van de op hem rustende verplichtingen. Op deze wijze is de 
invloed van de overheid op de taakuitoefening door de houder van de 
concessie aan de minister gedelegeerd. 

Naast de ministeriële taken die met de concessieverlening verband 
houden, vloeien ten opzichte van de huidige Postwet 1954 nieuwe 
bestuurlijke bevoegdheden voort uit de in het voorstel opgenomen 
bepalingen inzake buitengewone omstandigheden. 

De handhavingsaspecten die aan het voorstel zijn verbonden vallen in 
tweeen uiteen. Hierboven werd reeds aangegeven op welke wijze het 
toezicht op de naleving door de houder van de concessie van de conces-
sieverplichtingen is geregeld. Daarnaast zijn handhavingsbepalingen 
opgenomen die beogen inbreuken te voorkomen op bevoegdheden die 
exclusief aan de houder van de concessie zijn voorbehouden. Deze 
bepalingen sluiten aan bij de huidige bepalingen die de monopolietaken 
van het Staatsbedrijf der PTT beschermen, zodat mag worden aangenomen 
dat er ten opzichte van de huidige situatie geen lastenverzwaring zal 
ontstaan. 

Als administratieve rechter is voor geschillenbeslechting in artikel 14 
van het voorstel gekozen voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 
Op de gronden voor deze keuze wordt in de toelichting op genoemde 
bepaling nader ingegaan. 

5. Daar, zoals reeds enkele malen is gesteld, met de voorgestelde 
regeling wordt beoogd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige 
regelgeving kan worden aangenomen dat invoering van het ontwerp 
geringe invloed zal hebben op het sociaal-economisch verkeer. De lasten 
die voor de overheid voortvloeien uit de regeling vallen in tweeen uiteen. 
Ten eerste zullen uit de hierboven vermelde taken van de minister 
enige lasten voortvloeien. Daarnaast is ten opzichte van de huidige 
situatie de mogelijkheid van beroep in het voorstel toegenomen, omdat 
(anders dan voor het Staatsbedrijf, dat onderdeel van de overheid is) voor 
de houder van de concessie beroep open dient te staan tegen overheids-
besluiten. In hoeverre deze mogelijkheid van beroep tot een daadwerkelijke 
verzwaring van de werklast van de administratieve rechter zal leiden valt 
thans moeilijk te bezien. 

§ 3 . ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 1 

Het is gewenst van de belangrijkste in de Postwet gebezigde begrippen 
een omschrijving te geven. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht 
bij hetgeen ook thans geldt; met name zij verwezen naar artikel 1 van het 
Postbesluit 1955. 

Onder b. Het begrip «brieven» is van belang voor de bepaling van de 
omvang van de aan PTT Nederland NV te verlenen concessie. Zie nader 
de artikelen 2 en 12 en de toelichtingen daarop. Een nauwkeurige 
omschrijving van hetgeen onder brief moet worden verstaan is in deze 
wet dan ook onontbeerlijk. De voorgestelde definitie is in essentie 
dezelfde als vastgelegd in artikel 1, onder e juncto f, van het Postbesluit 
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1955. Daarbij is na de term «bescheiden» de zinsnede «en op papier, 
perkament of soortelijke stoffen gestelde mededelingen en berichten» 
vervangen door «en schriftelijke mededelingen». Hiermee is niets anders 
beoogd dan een bondiger en meer eigentijdse formulering te geven. 

Van de concessie zijn drukwerken uitgezonderd. De definitie van 
brieven dient dan ook zodanig te zijn dat drukwerken hiervan geen deel 
uitmaken. Aangezien echter aan het zijn van drukwerk als zodanig in deze 
wet geen gevolgen zijn verbonden is ervan afgezien dit begrip apart te 
omschrijven. In de definitie van brieven is ter afgrenzing van dit begrip de 
definitie van drukwerken, zij het in meer eigentijdse vorm, geïncorporeerd. 
De toegevoegde zinsnede «en waarin, behoudens de adressering, geen 
bijvoegingen, doorhalingen of aanduidingen zijn aangebracht» is wenselijk 
omdat wijzigingen welke na de druk in drukwerken worden aangebracht 
immers daaraan het karakter van werktuiglijk vervaardigd «in een aantal 
geheel met elkaar overeenstemmende exemplaren» ontnemen. 

Uit de hier gegeven definitie komt naar voren dat het wezen van een 
brief is te vinden in het feit dat het gaat om iedere geïndividualiseerde 
schriftelijke mededeling, of iedere schriftelijke mededeling of bescheid 
waarvan slechts één exemplaar is vervaardigd welke voor verzending aan 
één geadresseerde bestemd is. 

Vergelijkbare omschrijvingen van het begrip brief zijn te vinden in 
President Rb. Haarlem 19 november 1984, NJ 1986, 697, KG 1984, 354, 
bekrachtigd door Hof Amsterdam 23 mei 1985, NJ 1986, 697 (Staat/ 
Blokker), President Rb Utrecht 28 januari 1986, KG 1986, 121 (Staat/ 
Assupost) en Rb. 's-Gravenhage 29 oktober 1986 (rolnummer 85/7446; 
niet gepubliceerd). 

Uit deze omschrijving blijkt dat onder het begrip brief meer valt dan 
volgens het spraakgebruik het geval is. Zo vallen bij voorbeeld ook een 
polisblad behorende bij een verzekering, een nota van een arts ter zake 
van een consult of een medische behandeling of een oproep om op een 
bepaalde tijd ergens te verschijnen waarbij de tijd individueel is bepaald 
en ingevuld op een overigens gestencild papier onder de omschrijving 
van het begrip brief. De wijze van verzending (in open of gesloten 
enveloppe dan wel onverpakt als briefkaart) doet hierbij niet ter zake. 
Evenmin is relevant of van een brief een kopie wordt gemaakt die 
bestemd is voor bijvoorbeeld de eigen administratie van de afzender of 
een derde-belanghebbende. Al deze regels zijn aanvaard in bovengenoem-
de rechtspraak. De in het eerste lid onder b gegeven omschrijving sluit 
dus aan bij hetgeen thans reeds geldt. 

Onder c. Anders dan de omschrijving van het begrip brief heeft het 
onder c gedefinieerde begrip postzendingen een meer open inhoud. De 
reden daarvan is het verschil in functie van beide begrippen in het 
systeem van de wet. Waar het bij brieven vooral gaat om de vraag of een 
bepaalde zending al dan niet onder de exclusieve concessie valt, gaat het 
bij postzendingen om een omschrijving van de zendingen die door de 
houder van de concessie bij wijze van openbare dienst dienen te worden 
vervoerd. Dit kunnen behalve brieven ook zijn andere geadresseerde 
zendingen, zoals naar de huidige situatie drukwerken (waaronder dagbla-
den en periodieken), monsters, braillestukken, pakjes en postpakketten. 
Om de nodige ruimte te laten voor toekomstige ontwikkelingen is ervoor 
gekozen binnenlandse postzendingen niet uitputtend in de wet te om-
schrijven, maar deze bij algemene maatregel van bestuur slechts voor wat 
betreft afmetingen en gewicht te laten invullen overeenkomstig artikel 2, 
tweede lid onder a. 

Voor wat het internationale postvervoer betreft vindt de invulling van 
het begrip postzending plaats binnen het kader van de Wereldpostunie. 
De verplichting tot het vervoer van deze zendingen vloeit voort uit artikel 
2, tweede lid onder b. 
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Onder d. Waar in deze wet het begrip vervoer wordt gebruikt, wordt 
daaronder het ruime begrip verstaan zoals dat onder d is omschreven. 
Het komt erop neer dat ook de in het vervoersproces te onderscheiden 
fasen als buslichting, sortering, transport en bestelling elk afzonderlijk zijn 
aan te merken als (onderdelen van het) vervoer. In deze zin ook President 
Rb. Utrecht 28 januari 1986, KG 1986, 121. 

Het gaat hierbij om het fysieke vervoer van postzendingen. Het electro-
nische transport van informatie is geregeld in de Telegraaf- en Telefoonwet. 
Dit laat uiteraard onverlet dat de houder van de concessie in het vervoer-
proces mede gebruik kan maken van electronische technieken. Hierbij 
valt te denken aan de huidige faxpostdienst en telepostdienst. 

Onder e. De akten die als basis gelden voor de samenwerking tussen 
de leden van de Wereldpostunie bestaan uit de Constitutie - die betrekking 
heeft op de beginselen waarop de Unie berust - en uit de overige akten. 
De Constitutie wordt regelmatig herzien, dan wel aangevuld, door middel 
van een daartoe strekkend Protocol. De overige akten (het Algemeen 
Reglement, het Wereldpostverdrag met uitvoeringsreglement en verschil-
lende overeenkomsten betreffende postale aangelegenheden) worden op 
ieder congres van de Wereldpostunie geheel vervangen. De laatste 
vaststelling van deze akten is geschied op het XlXe congres, dat van 18 
juni tot 27 juli 1984 te Hamburg werd gehouden. Voor een nadere 
aanduiding van de akten zij verwezen naar de Brief van de Minister van 
Buitenlandse Zaken van 21 augustus 1986 (Kamerstukken II 1985/86, 
19 633 (R 1313), met toelichtende nota. 

Onder f. De algemene voorwaarden van de houder van de concessie 
zullen onder meer regelingen bevatten met betrekking tot de tarieven, 
nadere regelingen met betrekking tot aansprakelijkheden en weigerings-
gronden, alsmede een duidelijke omschrijving van de soorten vervoer-
diensten. Bij de omschrijving van het begrip algemene voorwaarden in 
deze wet is aansluiting gezocht bij de algemene omschrijving in artikel 
6.5.2A.1 van het Nieuw BW (zie Stb. 1987, 327). 

Artikel 2 

In dit artikel zijn de concessieverlening, de inhoud van de concessie en 
de exploitatieverplichtingen geregeld. Gekozen is voor de constructie dat 
de concessie zal worden verleend aan een bij wet aan te wijzen rechts-
persoon. Het gekozen stelsel brengt mee dat ook een eventuele intrekking 
van de concessie bij wet dient te geschieden. In een dergelijke wet 
kunnen tevens de gevolgen worden geregeld van de intrekking voor de 
houder van de concessie en het personeel daarvan. 

Lid 7. De thans in artikel 1, eerste lid, Postwet 1954 neergelegde 
exclusieve bevoegdheid van de Staat tot het vervoer van brieven tegen 
vergoeding wordt in het ontwerp aan de houder van de concessie 
verleend. Voor de afgrenzing van dit zogenaamde brievenmonopolie 
wordt verwezen naar de toelichting op artikel 12. In overeenstemming 
met hetgeen thans is bepaald in artikel 2, eerste lid onder b, Postbesluit 
1955 geldt de bevoegdheid slechts voor brieven die ieder afzonderlijk ten 
hoogste 500 gram wegen. 

De exclusieve bevoegdheid tot het vervoer van brieven tot en met 500 
gram tegen vergoeding moet worden gezien tegen de achtergrond van 
het belang dat de samenleving heeft bij die openbare dienstverlening. In 
heel Nederland dient tegen in beginsel gelijke voorwaarden en tarieven 
de mogelijkheid te bestaan tot het aanbieden van brieven ten vervoer en 
tot de ontvangst van vervoerde brieven. Dit brengt mee dat in de landelijke 
gebieden van ons land dezelfde tarieven dienen te gelden als in stedelijke 
agglomeraties. Indien op dit punt vrije concurrentie zou bestaan is het 
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gevaar groot dat in de veel rendabeler stedelijke agglomeraties anderen 
dan de houder van de concessie tegen lagere tarieven het vervoer zouden 
gaan verrichten, zodat alleen de onrendabele diensten overblijven. Dit zou 
ten gevolge hebben dat voor deze diensten de tarieven zouden dienen te 
stijgen. Dit nu zou strijden met het algemene belang van de samenleving, 
zoals hierna te beschrijven, bij een uniforme dienstverlening in het 
gehele land. Dat het hier om een niet denkbeeldig gevaar gaat is te 
illustreren aan het ontstaan van talloze particuliere bezorgdiensten in de 
laatste jaren, die vooral in verstedelijkte gebieden werkzaam zijn en zich 
dan ook «stadspostdiensten» noemen. Met het oog op deze ratio geldt in 
ons land al van oudsher het brievenmonopolie van de Staat. Zoals gezegd 
wordt de nadere afgrenzing van dit monopolie onder artikel 12 toegelicht. 
Vermelding verdient nog het feit dat de besproken situatie vanzelfsprekend 
niet alleen voor ons land geldt. Vrijwel elk land kent een monopolie toe 
aan een staatspostbedrijf, met dien verstande dat de omvang ervan 
varieert per land. 

Ook de in het eerste lid onder b en c genoemde bevoegdheden zijn 
exclusief aan de houder van de concessie voorbehouden. Ten aanzien van 
de onder c genoemde bevoegdheid zij opgemerkt dat op grond van artikel 
192 van het bij het Wereldpostverdrag behorende uitvoeringsreglement 
de houder van de concessie zelfs gehouden is postzegels te voorzien van 
de vermelding «Nederland». Daar komt voor beide bedoelde bevoegdheden 
bij dat het hier gaat om taken die zo nauw met het vervoer van briefpost 
samenhangen, dat de uitsluitende bevoegdheid tot brievenvervoer 
moeilijk te bewaken zou zijn indien een ieder tot de hier bedoelde 
gedragingen bevoegd zou zijn. Bij het publiek zou immers licht verwarring 
kunnen rijzen indien ook anderen dan de houder van de concessie 
brievenbussen langs de openbare weg zouden mogen plaatsen of 
postzegels zouden mogen uitgeven met een afbeelding van de Koning 
dan wel de vermelding «Nederland». Ook thans worden de onder b en c 
genoemde verrichtingen dan ook in feite al uitsluitend door de PTT 
gedaan. Het lijkt echter gewenst aan deze feitelijke situatie een wettelijke 
basis te geven. 

Lid 2. Als tegenhanger van het in het eerste lid toekende recht is in het 
tweede lid aan de houder van de concessie de verplichting opgelegd bij 
wijze van openbare dienst brieven en andere geadresseerde postzendingen 
te vervoeren. Bij algemene maatregel van bestuur worden de binnenlandse 
postzendingen voor wat betreft afmetingen en gewicht begrensd, zoals in 
het tweede lid onder a is omschreven. De aanwijzing bij algemene 
maatregel van bestuur opent de mogelijkheid om bij veranderingen in het 
postverkeer de verplichting aan te passen zonder dat daarvoor wetswijzi-
ging noodzakelijk is. Omdat wijziging van deze algemene maatregel van 
bestuur een directe invloed heeft op de verplichting van de houder van de 
concessie - en daarmee op diens bedrijfsvoering - is in artikel 25 bepaald 
dat bij de voorbereiding van (een wijziging van) de algemene maatregel 
van bestuur overlegd moet worden met de concessionaris. Voor wat het 
internationale postvervoer betreft geven de akten van de Wereldpostunie 
de begrenzing van de postzendingen aan, die de houder van de concessie 
verplicht is te vervoeren. Ook verdragen of besluiten van internationale 
organisaties kunnen ter zake bindende bepalingen bevatten. De verplichting 
tot het vervoer van deze postzendingen is neergelegd in het tweede lid, 
aanhef en onder b. 

De exclusieve bevoegdheid tot het vervoer van brieven tegen vergoeding 
is veel beperkter dan de op de houder van de concessie gelegde verplichting 
tot vervoer van de, in dit lid onder a en b aangegeven, postzendingen. De 
reden van het opleggen van deze ruimere plicht is dat ook voor andere 
postzendingen dan brieven de maatschappij er belang bij heeft dat er 
voor ten minste één vervoerder een vervoersplicht bestaat. Zonder het 
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bestaan van een dergelijke plicht zou vervoer van drukwerk, pakjes en 
dergelijke naar verafgelegen - en daardoor onrendabele - gebieden 
wellicht niet of alleen tegen hoge en daarmee maatschappelijk ongewenste 
tarieven kunnen geschieden. Daar de houder van de concessie op grond 
van de exclusieve bevoegdheid tot brievenvervoer een apparaat moet 
opzetten voor een landelijke vervoersdienst, ligt het voor de hand deze 
ook aan te wijzen als degene die de overige geadresseerde postzendingen 
verplicht is te vervoeren, zij het dat dit vervoer voor andere zendingen dan 
brieven in concurrentie met anderen geschiedt. 

Door samenvoeging van de exclusieve bevoegdheid tot het vervoer van 
brieven en de verplichting tot het vervoer van andere postzendingen 
wordt tevens bereikt, dat de middelen die de houder van de concessie 
moet aanleggen voor het vervoer van brieven beter worden benut, 
hetgeen de kosten van het vervoer zowel van de brieven als van de 
overige postzendingen gunstig beïnvloedt. Het huidige niveau van de 
postale dienstverlening in Nederland zou ook niet te handhaven zijn zonder 
bovengenoemde samenvoeging. 

Lid 3. Opgemerkt moet worden dat de verplichting tot het vervoer van 
aangeboden postzendingen niet geheel onbegrensd kan zijn. Onder 
bepaalde omstandigheden moet de houder van de concessie kunnen 
afwijken van de verplichting een overeenkomst te sluiten. Het aangeven 
van de gronden waarop de houder van de concessie mag weigeren 
geschiedt in het derde lid, waarin is aangegeven binnen welke grenzen 
deze gronden mogen worden gesteld. De weigeringsgronden moeten 
berusten op grond van strijd met de wet, dan wel het belang van de 
veiligheid van personen of zaken. Indien de houder van de concessie op 
de hoogte is van de aanwezigheid van deze omstandigheden zal hij het 
vervoer dienen te weigeren. Daarnaast bestaat slechts de mogelijkheid 
het vervoer te weigeren indien postzendingen niet voldoen aan door de 
houder van de concessie in het kader van een goede bedrijfsvoering in 
zijn algemene voorwaarden te stellen eisen, zoals wordt aangegeven aan 
het slot van het derde lid. Hier valt te denken aan de mogelijkheid tot 
weigeren van postzendingen die ongefrankeerd worden aangeboden, 
waarvan de afmetingen niet aan daaraan gestelde eisen voldoen, of die 
onvoldoende zijn verpakt. Dergelijke situaties laten zich moeilijk in de wet 
omschrijven zonder dat een onwenselijke starheid of te grote gedetail-
leerdheid ontstaat. Nadere detaillering dient plaats te hebben in de 
algemene voorwaarden die de houder van de concessie jegens afzenders, 
als zijn contractuele wederpartijen, hanteert. 

Indien eerst tijdens het vervoer blijkt dat bepaalde (contractuele) 
voorwaarden niet door de afzender zijn nageleefd biedt de in het derde lid 
gegeven weigeringsbevoegdheid geen uitkomst. De overeenkomst is in 
dat geval reeds tot stand gekomen. De rechten van de houder van de 
concessie, zoals bijvoorbeeld de opschorting van de vervoersplicht, 
moeten dan worden gevonden in de algemene regels van het contracten-
recht. 

Artikel 3 

Lid 1. De houder van de concessie heeft ingevolge artikel 2, tweede lid 
onder b, de verplichting opgelegd gekregen tot het vervoer van internati-
onale postzendingen. De wijze van uitvoering van dit vervoer is onderwor-
pen aan een aantal internationale regelingen waaraan Nederland deel-
neemt. Het gaat hier in het bijzonder om het Wereldpostverdrag en de 
daarbij behorende arrangementen, zoals die worden opgesteld binnen de 
daartoe bevoegde organen van de Wereldpostunie. Teneinde die interna-
tionale regelingen in Nederland te doen uitvoeren wordt in het voorgestelde 
eerste lid de houder van de concessie bij wet verplicht tot nakoming 
daarvan. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 371, nr. 3 8 



Lid 2. Het overleg in het kader van de Wereldpostunie over met de 
uitvoering van met het Wereldpostverdrag verband houdende aangele-
genheden is in de Constitutie van de Unie voorbehouden aan de nationale 
postadministraties. Aangezien het Wereldpostverdrag en de daarbij 
behorende arrangementen bijna geheel betrekking hebben op de verzorging 
van het internationale vervoer van postzendingen is het in het belang van 
zowel de goede uitvoering van het aan de houder van de concessie 
opgedragen vervoer van postzendingen van en naar Nederland, de 
Nederlandse Antillen en Aruba als voor een goede uitvoering van die 
internationale regelingen gewenst de houder van de concessie te machti-
gen in het kader van de Wereldpostunie op te treden als Nederlandse 
postadministratie. 

Voorts kent het Wereldpostverdrag aan de nationale administraties 
bepaalde bevoegdheden toe. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het 
recht om bij de geadresseerde van een uit het buitenland komende 
zending de bij de inklaring betaalde heffingen in te vorderen. Het tweede 
lid beoogt mede zodanige bevoegdheden voor Nederland aan de houder 
van de concessie toe te kennen. 

Lid 3. Voor het voldoen aan de volkenrechtelijke verplichtingen door 
Nederland tot nakoming van bindende internationale regelingen kan niet 
geheel met de regeling van het eerste lid worden volstaan. Daarom wordt 
in het onderhavige lid, aanhef en onder a, voorzien in een ministeriële 
beschikking aan de houder van de concessie, waarin voorschriften 
worden neergelegd welke een goede toepassing van het eerste lid 
waarborgen. Gedacht wordt hier met name aan de verplichtingen van de 
houder van de concessie om tijdig de betrokken ministers te informeren 
en te raadplegen in gevallen waarin de toepassing van het eerste lid 
moeilijkheden oplevert dan wel zich internationale problemen voordoen 
rond de toepassing van bedoelde internationale regelingen. 

Het tweede lid onder b voorziet in bij ministeriële beschikking aan de 
houder van de concessie te geven voorschriften waarin wordt aangegeven 
op welke wijze de medewerking van de houder van de concessie bij de 
voorbereiding van internationale regelingen als bedoeld in het eerste lid 
en het in verband daarmee te voeren internationale overleg dient te 
geschieden. 

Artikel 4 

Leden 1, 2 en 3. In het eerste lid wordt aangegeven dat de houder van 
de concessie bevoegd is de uitvoering van de concessie op te dragen aan 
een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 76 boek 2 BW. Van een 
dochtermaatschappij als hier bedoeld is sprake indien het gaat om een 
rechtspersoon waaraan de moedermaatschappij meer dan de helft van 
het geplaatste kapitaal verschaft of doet verschaffen. Blijkens het tweede 
lid ontslaat een dergelijke opdracht aan een dochtermaatschappij de 
houder van de concessie niet van zijn verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering. Voor de overheid is niet de dochter, maar de houder van de 
concessie het aanspreekpunt. Om te waarborgen dat de moedermaat-
schappij op het punt van de uitvoering van de verplichtingen voldoende 
invloed kan uitoefenen is het derde lid opgenomen. Daar waar het 
vennootschapsrecht onvoldoende mogelijkheden biedt voor een directe 
zeggenschap over de dochtermaatschappij - voor zover het de uitvoering 
van de concessie betreft - wordt in dit derde lid daartoe een afdoende 
mogelijkheid geschapen. De instructiebevoegdheid betreft de verplichtin-
gen die ingevolge de wet op de houder van de concessie rusten. 

Lid4. In het voorstel van wet wordt op verschillende plaatsen gesproken 
van «de houder van de concessie». In bepalingen waarin het erom gaat 
een aanduiding te geven van de rechtspersoon aan wie de concessie 
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wordt verleend - welke rechtspersoon voor de overheid het aanspreekpunt 
is - is deze aanduiding juist. In sommige bepalingen wordt met de 
aanduiding echter veeleer verwezen naar de instantie welke de uit de 
concessie voortvloeiende verplichtingen daadwerkelijk uitvoert. In deze 
bepalingen moet onder «de houder van de concessie» mede de dochter-
maatschappij die de concessie uitvoert worden begrepen. Om te voorko-
men dat ofwel onduidelijk is voor welke artikelen de regel geldt, ofwel de 
toevoeging dat de dochtermaatschappij mede wordt bedoeld telkenmale 
moet worden opgenomen, is in het vierde lid uitdrukkelijk aangegeven 
welke bepalingen niet alleen voor houder van de concessie maar tevens 
voor de dochtermaatschappij gelden. 

Artikel 5 

Lid 1. Het besluit waarbij deze richtlijnen worden vastgesteld of 
gewijzigd is gericht tot de houder van de concessie en heeft het karakter 
van een beschikking. De verhouding tussen de concessionaris en de 
gebruikers van de aangeboden diensten wordt geregeld in de door de 
houder van de concessie opgestelde algemene voorwaarden. 

Lid2. In deze bepaling wordt een limitatieve opsomming gegeven van 
de onderwerpen waarop de richtlijnen betrekking mogen hebben. In het 
tweede lid zijn vier onderwerpen aangegeven. Het onder a genoemde 
onderwerp slaat terug op de in artikel 2, tweede lid, op de houder van de 
concessie gelegde verplichtingen. 

Onder b wordt de basis gegeven voor richtlijnen die betrekking hebben 
op overleg in een door de houder van de concessie op te richten overleg-
orgaan. Het in dit orgaan te voeren overleg met representatieve organi-
saties van gebruikers van de postale dienstverlening zal betrekking 
hebben op onderwerpen van algemene aard en landelijke strekking. 

Het onder c genoemde onderwerp betreft de instelling van een geschil-
lencommissie die oordeelt over geschillen met betrekking tot de toepassing 
van de door de houder van de concessie toe te passen algemene voor-
waarden. Reeds in het Kabinetsstandpunt (Kamerstukken II 1985/86, 
17 370, nrs. 30 -31 , blz. 31) werd het standpunt ingenomen dat voor 
geschillen op privaatrechtelijk terrein tussen de houder van de concessie 
en de particuliere of de klein zakelijke gebruiker een geschillencommissie 
in het leven moet worden geroepen. Uiteraard staat het deze gebruikers 
vrij om zich bij geschillen te wenden tot de burgerlijke rechter. 

Het bepaalde onder d maakt het mogelijk de houder van de concessie 
te verplichten tot het verstrekken van de informatie die de Minister van 
Verkeer en Waterstaat nodig heeft voor de uitoefening van toezicht op 
hoofdlijnen van de door de houder van de concessie als zodanig uit te 
voeren taken. De richtlijnen ter zake zullen worden uitgewerkt in een 
daartoe op te stellen informatieprofiel. 

Lid 3. In dit lid wordt een nadere limitatieve uitwerking gegeven van 
het onderwerp genoemd in het tweede lid, aanhef en onder a. De in de 
opsomming opgenomen onderwerpen spreken grotendeels voor zich. 
Voor wat de onder a genoemde wijze en mate van dienstverlening betreft 
kan nog worden opgemerkt dat hierbij bijvoorbeeld moet worden gedacht 
aan richtlijnen met betrekking tot de regelmatige postbezorging of de 
beschikbaarheid van dienstverleningspunten. De onder d en e bedoelde 
onderwerpen hebben betrekking op de organisatorische maatregelen 
welke door de houder van de concessie dienen te worden genomen ter 
waarborging van het grondwettelijk briefgeheim en de persoonlijke 
levenssfeer van de gebruikers. 

Het bepaalde onder f vindt zijn grond hierin dat de aan de houder van 
de concessie ter uitvoering opgedragen diensten niet rendabele onderdelen 
kunnen bevatten, welke niettemin door de houder van de concessie 
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dienen te worden verdisconteerd in de exploitatie van de desbetreffende 
dienstverlening voor zover deze niet rendabele onderdelen daarvan thans 
reeds deel uitmaken. Voor zover deze niet rendabele activiteiten werden 
uitgevoerd op het moment van de verzelfstandiging van de PTT, komen 
de financiële gevolgen hiervan in beginsel voor rekening van de conces-
siehouder. Mocht na dat moment aan de houder van de concessie in het 
kader van een door hem uit te voeren openbare dienst het treffen van 
nieuwe voorzieningen of het verrichten van activiteiten worden opgedragen, 
welke uit bedrijfseconomische overwegingen niet verantwoord kunnen 
worden uitgevoerd, dan zullen de kosten daarvan van overheidswege 
dienen te worden vergoed. 

Lid 4. De verzelfstandiging van de PTT tot een structuur-NV heeft als 
noodzakelijk gevolg dat zij zelf de wijze van bedrijfsvoering moet kunnen 
bepalen, die het beste past bij de uitvoering van de haar opgedragen 
nutstaken. De voorgestelde bepaling waarborgt de houder van de 
concessie de nodige vrijheid ter zake van de wijze van bedrijfsvoering. 

Lid 5. Het laatstgenoemde uitgangspunt brengt ook de noodzaak mee 
dat bij het geven van de richtlijnen het belang van een bedrijfsmatige en 
op continuïteit gerichte exploitatie wordt gerespecteerd. Hierin voorziet 
het bepaalde in het vijfde lid. 

Lid 6. De in het tweede lid, aanhef en onder d, bedoelde informatie 
strekt, zoals hiervoor reeds aangegeven, ten dienste van het toezicht van 
de Minister op de uitvoering van de ingevolge artikel 2, tweede lid, op de 
houder van de concessie rustende verplichtingen. Het publieke belang 
dat aan de verstrekking van de informatie is verbonden brengt mee dat 
deze in beginsel openbaar moet kunnen worden gemaakt. Hiermee is niet 
te verenigen dat de houder van de concessie geheel vrij zou zijn zelf te 
bepalen welke bedrijfs- en fabricagegevens hij vertrouwelijk aan de 
Minister wil verstrekken. Het voorgestelde zesde lid strekt ertoe een en 
ander te voorkomen. Deze bepaling heeft tot gevolg dat een beroep door 
de houder van de concessie op artikel 4, tweede volzin, van de Wet 
openbaarheid van bestuur alleen is toegestaan ten aanzien van door hem 
aan de minister te verstrekken bedrijfs- en fabricagegegevens, voorzover 
deze redelijkerwijs als vertrouwelijk dienen te worden aangemerkt. 

Lid 7. Ter uitvoering van het derde lid onder b zullen in de algemene 
richtlijnen maatstaven en uitgangspunten voor de tariefstructuur voor 
door de houder van de concessie te hanteren tarieven worden neergelegd. 
Om te voorkomen dat deze tariefstructuur voor de houder van de concessie 
een te dwingend instrument wordt, moet de mogelijkheid bestaan om in 
incidentele gevallen met machtiging van de minister daarvan af te wijken. 
De bepaling van het zevende lid heeft de strekking hiertoe een mogelijkheid 
te bieden. Omdat het hierbij gaat om afwijking in omstandigheden die 
thans niet nauwkeurig zijn aan te geven, is in de bepaling opgenomen dat 
de afwijkingsmogelijkheid bestaat in «onvoorziene omstandigheden». 

Lid 8. Gezien het publieke belang komt het gewenst voor tot publicatie 
van de richtlijnen over te gaan. In het achtste lid is bepaald dat de 
richtlijnen die overeenkomstig de voorgaande leden worden gesteld in de 
Nederlandse Staatscourant dienen te worden gepubliceerd. 

Lid 9. De in het negende lid voorgeschreven evaluatie heeft ten doel na 
te gaan of binnen het kader van de richtlijnen, uitgaande van de doelstelling 
van besturing op afstand, de met de verzelfstandiging beoogde grotere 
slagvaardigheid, flexibiliteit en commercialiteit inderdaad zijn bereikt en 
in hoeverre terzake eventuele aanpassing van de richtlijnen dient plaats te 
vinden. Ingevolge het bepaalde in artikel 6 worden wijzigingen van de 
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richtlijnen, behoudens enkele uitzonderingen, niet eerder van kracht dan 
een jaar na vaststelling. Dit gecombineerd met de afronding van de 
evaluatie na vier jaar betekent dat vijf jaar na het van kracht worden 
daarvan de naar aanleiding van de evaluatie aangepaste richtlijnen 
effectief worden. Daarna is er voorzien in een evaluatie (en zonodig 
aanpassing) van de richtlijnen elke vijf jaar. 

Artikel 6 

Dit artikel voorziet in een regeling voor de inwerkingtreding van 
wijzigingen van krachtens artikel 5 vastgestelde richtlijnen. Teneinde de 
houder van de concessie de gelegenheid te geven de noodzakelijke 
maatregelen te nemen - zijn bedrijfsvoering aan te passen aan de 
vastgestelde wijziging - is in dit artikel bepaald dat deze richtlijnen niet 
eerder van kracht worden dan een jaar na de vaststelling daarvan, tenzij 
de houder van de concessie zelf instemt met een kortere termijn. Een 
uitzondering hierop vormt het geval dat de minister van oordeel is dat een 
door hem aangegeven algemeen belang een kortere termijn voor het van 
kracht worden dringend vordert. 

Artikel 7 

Lid 1. In het onderhavige artikel is de aansprakelijkheidsbeperking 
opgenomen die thans is te vinden in artikel 4 Postwet 1954, waarbij 
gekozen is voor een duidelijker formulering. In het voorgestelde eerste lid 
wordt uitdrukkelijk bepaald voor welke gevallen de aansprakelijkheidsre-
geling geldt. Dit is de schade die het gevolg is van verlies, beschadiging 
of vertraagde overkomst van aan de houder van de concessie ten vervoer 
aangeboden postzendingen. Voor deze schade bestaat slechts aanspra-
kelijkheid, met in achtneming van het bepaalde in het tweede tot en met 
vijfde lid, indien postzendingen worden geregistreerd op een door de 
houder van de concessie in de algemene voorwaarden te regelen wijze. 

Evenals thans geldt de aansprakelijkheidsregeling ongeacht de grond 
waarop de aansprakelijkheid berust. Dat wil zeggen dat zowel voor de 
afzender, die op grond van de overeenkomst tot vervoer uit wanprestatie 
kan ageren, als voor derden, die wellicht op grond van onrechtmatige 
daad een vordering kunnen hebben, de beperking van de aansprakelijkheid 
van dit artikel geldt. Ook artikel 4 Postwet is steeds in deze zin uitgelegd; 
vergelijk bijvoorbeeld Rb. 's-Gravenhage 1 mei 1985 (niet gepubliceerd; 
rolnummer 84/1333). 

De inhoudelijke rechtvaardiging van de bestaande regeling moet 
worden gevonden in de aard van het postbedrijf en in het belang dat met 
de regel wordt gediend. Thans worden gemiddeld 16 miljoen poststukken 
per dag door de PTT vervoerd. Bij een dergelijke omvang van de bedrijfs-
voering zijn de risico's die zonder afbakening van de aansprakelijkheid 
zouden bestaan - mede in verband met de moeilijk in te schatten schade 
die ten gevolge van verlies, beschadiging of vertraagde aflevering van 
postzendingen kan ontstaan - niet meer goed te overzien. Dit alles zou 
meebrengen dat de kosten voor het vervoer van post onaanvaardbaar 
hoog zouden worden. Dit is in strijd met het algemene belang van een 
postdienst die tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven verplicht is 
postzendingen te vervoeren. 

Daarboven wordt de beperking van de aansprakelijkheid nog temeer 
gerechtvaardigd doordat aan de afzender de mogelijkheid wordt geboden 
te kiezen voor een wijze van vervoer waarbij wel aansprakelijkheid van de 
vervoerder bestaat. Het gaat hierbij vooral om verzending die thans 
bekend staat als «verzending als postpakket», «aangetekende verzending» 
of «verzending van brieven met aangegeven waarde». De afzender betaalt 
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voor een dergelijke wijze van verzending een hoger bedrag dan bij 
gewone verzending. Door de keuze van deze verzendwijze verkrijgt de 
afzender een met meer waarborgen omringde wijze van vervoer van de 
aangeboden postzending en tevens de mogelijkheid van verhaal van de 
eventuele schade. 

Anders dan in het eerste lid van artikel 4, Postwet 1954, waar de 
afzonderlijke wijzen van verzending waarbij aansprakelijkheid bestaat 
worden opgesomd, is thans gekozen voor een meer algemene formulering 
wat betreft registratie. Dit teneinde de dienstverlening op het punt van 
geregistreerd vervoer en bijbehorende aansprakelijkheidsregelingen in de 
toekomst zo slagvaardig mogelijk te kunnen aanpassen aan de behoeften 
van de markt. Door de eis van registratie is tevens bereikt dat duidelijk is 
vanaf welk moment aansprakelijkheid bestaat. Dit is het moment van 
registratie. Voor wat betreft de plaats en wijze van registratie wordt in de 
tekst van het eerste lid verwezen naar de algemene voorwaarden van de 
houder van de concessie. 

Bij deze regeling moet nog worden opgemerkt dat een beperking van 
de aansprakelijkheid niet alleen voor ons land steeds heeft gegolden, 
maar dat vergelijkbare regelingen ook gelden voor andere landen. Voor 
het internationale postverkeer vloeit een beperking van de aansprakelijkheid 
voort uit de bepalingen van het Wereldpostverdrag (Trb. 1986, nr. 24). 

Lid 2. De in dit lid genoemde uitzonderingen op de aansprakelijkheid 
krachtens het eerste lid stemmen overeen met artikel 4 Postwet 1954, 
tweede lid en derde lid. Indien de schade het uitsluitend gevolg is van de 
hier genoemde omstandigheden bestaat geen aansprakelijkheid. Indien 
de schade niet het uitsluitend gevolg is van deze omstandigheden is de 
vergoedingsplicht van de houder van de concessie mede afhankelijk van 
de vraag in hoeverre het ontstaan van de schade mede aan de benadeelde 
kan worden toegerekend. 

Lid 3. De in dit lid neergelegde regeling is ingegeven door de eis van 
de praktijk dat eenvoudig moet zijn vast te stellen aan wie de schadever-
goeding, die met inachtneming van de regeling van dit artikel verschuldigd 
is, moet worden betaald. Het is wenselijk dat de houder van de concessie 
de vergoeding steeds kan betalen aan de afzender, als contractuele 
wederpartij, zonder te hoeven treden in de vraag of de afzender de 
gevorderde schade wel heeft geleden. De verhouding tussen de afzender 
en de geadresseerde is voor de houder van de concessie niet relevant. Dit 
kan meebrengen dat de afzender onder omstandigheden ook vergoeding 
kan vorderen voor schade van de geadresseerde of een andere rechtneb-
bende. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in de situatie dat een zaak 
wordt verzonden die in eigendom aan de geadresseerde toebehoort. In 
dit geval is de schade bij verloren gaan van het voorwerp voor de gea-
dresseerde. De vordering tegen de houder van de concessie dient echter 
door de afzender te worden geldend gemaakt. 

Lid 4. Bij algemene maatregel van bestuur zullen limieten worden 
gesteld waarboven de aansprakelijkheid overeenkomstig het eerste lid 
zich niet uitstrekt. Overeenkomstig de algemene regels van het schade-
vergoedingsrecht zal het in het algemeen aan de afzender zijn om de 
omvang van zijn schade te bewijzen. Evenals thans zal echter niet de 
schade voor vergoeding in aanmerking komen die de in de algemene 
maatregel van bestuur bepaalde limieten te boven gaat. Zo zal bijvoorbeeld 
bij verzending die thans bekend staat als verzending met aangegeven 
waarde, ook al is de werkelijke waarde van de verzonden stukken veel 
hoger, de aangegeven waarde het bedrag van de vergoeding bepalen. Dit 
is zowel in het nationale als in het internationale postrecht aanvaard; 
vergelijk in dit verband Rb. 's-Gravenhage 10 april 1985 (ongepubliceerd; 
rolnummer 84.1550). In de algemene maatregel van bestuur zullen 
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verschillende limieten worden opgenomen voor de verschillende soorten 
van registratie, waarbij ook rekening kan worden gehouden met de aard 
van de postzending en de (bij registratie opgegeven) waarde van de 
postzending. 

Lid 5. De regeling van dit lid komt in artikel 4 Postwet niet voor. De 
bepaling, die ontleend is aan het vervoerrecht, betreft het verval van 
beroep op de aansprakelijkheidsbeperking in gevallen van eigen opzettelijk 
handelen of daarmee gelijk te stellen handelen. Zie voor dezelfde formu-
lering in andere regelingen bijvoorbeeld artikel 30 Wet Overeenkomst 
Wegvervoer (Stb. 1982, 670) en artikel 469a, vijfde lid, Wetboek van 
Koophandel. 

Lid 6. Dit lid betreft het internationale verkeer en bevat de bepaling 
welke thans voorkomt in artikel 6 van het Internationaal Postbesluit 1959. 
Handhaving van deze bepaling is nodig omdat de regelen van het 
Wereldpostverdrag slechts een overeenkomst tussen staten constitueren 
en niet rechtstreeks de burgers binden. De bepaling brengt mee dat de 
houder van de concessie ter zake van het vervoer van internationale 
postzendingen aansprakelijk is overeenkomstig het Wereldpostverdrag of 
andere verdragen. 

Artikel 8 

Lid 1. In artikel 4 is de bepaling opgenomen dat de houder van de 
concessie de met de concessie samenhangende verplichtingen door een 
dochtermaatschappij mag laten uitvoeren. Daarnaast is echter nodig de 
bevoegdheid om delen van het vervoer door anderen te kunnen laten 
uitvoeren. Ook thans maakt het Staatsbedrijf der PTT al op vele verschil-
lende wijzen gebruik van derden bij de verzorging van delen van het 
vervoer.De bevoegdheid van de houder van de concessie hiertoe is in het 
voorgestelde eerste lid neergelegd. 

Leden 2, 3 en 4. De bepalingen van artikel 2 van de Postwet 1954 
betreffende het postvervoer met openbare middelen van vervoer dienen 
te blijven gelden ook wanneer het openbare postverkeer door een 
concessionaris worden verzorgd. Daarom wordt voorgesteld die bepalingen 
in de nieuwe wet over te nemen, echter met enkele verschillen van 
ondergeschikte betekenis, welke hierna worden toegelicht. 

De huidige bepaling bevat de zinsnede «voor zover bij andere wetten 
geen kosteloos vervoer verplicht is gesteld». Dit slaat alleen nog op 
artikel 47 van de Spoorwegwet, welk artikel echter niet toepasselijk is op 
de diensten uitgeoefend door de NV Nederlandse Spoorwegen. Omdat 
het in de nieuwe constellatie meer dan ooit voor de hand ligt, dat voor het 
postvervoer met openbare middelen van vervoer passende vergoedingen 
worden betaald, wordt voorgesteld de hiervoren geciteerde zinsnede van 
het huidige artikel 2, alsmede de in andere wetten voorkomende, vaak 
sterk verouderde, bepalingen inzake postvervoer te doen vervallen. Dit 
laatste betreft: 

- artikel 47 van de Spoorwegwet (1875, Stb. 67); 
- artikel 5, derde en vierde lid, van de Locaalspoor- en Tramwegwet 

(1900, Stb. 118); 
- artikel 11 van de Wet Openbare Vervoermiddelen (1880, Stb. 67); 
alsmede de daarop betrekking hebbende strafbepalingen. 
De in enkele van de genoemde wetsartikelen mede vervatte regeling tot 

vaststelling van de vergoeding, bij gebreke van overeenstemming, door 
de rechter kan vervallen omdat het thans voorliggende ontwerp - evenals 
de Postwet 1954 juncto artikel 9 van het Postbesluit 1955 - in feite 
eenzelfde regeling bevat. Aldus wordt de huidige zinsnede van het derde 
lid «voor zover bij of krachtens andere wetten daarin niet is voorzien» 
overbodig. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 371, nr. 3 14 



Lid 5. Indien de houder van de concessie van de in het eerste of 
tweede lid geregelde bevoegdheden gebruik maakt dient dit niet tot 
gevolg te hebben dat op de ingeschakelde personen een aansprakelijkheid 
zou kunnen rusten die verder gaat dan de aansprakelijkheid van de 
houder van de concessie. Om dit gevolg tegen te gaan is in het vijfde lid 
de bepaling opgenomen dat deze derden alleen jegens de houder van de 
concessie aansprakelijk zijn en wel tot de grenzen die krachtens artikel 7 
bepaald zijn voor de aansprakelijkheid van de houder van de concessie. 
Voor wat betreft de in het tweede lid bedoelde exploitanten stemt deze 
regel geheel overeen met artikel 2, vijfde lid, van de Postwet 1954. 

Artikel 9 

In dit artikel gaat het om de aflevering van postzendingen aan geadres-
seerden. Dit sluit verwarring uit van de hier bedoelde brievenbussen met 
de voor het publiek bestemde PTT- brievenbussen, genoemd in het eerste 
lid van artikel 2, zodat de tekst van artikel 9 ten opzichte van de huidige 
regeling kon worden verduidelijkt. 

Het is in het belang van een goed functionerende landelijke postdienst, 
dat de aflevering van postzendingen bij de geadresseerden op doelmatige 
wijze kan plaatsvinden. Daartoe is de Postwet 1954 in 1971 (Stb. 255) 
aangevuld met het huidige lid 1 van artikel 3. De daarin bedoelde normen 
zijn opgenomen in het huidige Postbesluit 1955, artikel 9A, dat zijn 
uitwerking verder vindt in artikel 48 van de Postbeschikking 1980. 

Artikel 9 van het voorstel van wet voorziet in de mogelijkheid dat deze 
normen in het vervolg bij besluit van Onze minister worden gesteld. De 
tekst van artikel 9 spreekt, in afwijking van artikel 3 van de Postwet 1954, 
van regels teneinde te verduidelijken dat hier niet van normen in de zin 
van (bouw)voorschriften sprake is. 

Beoogd wordt dat de door de minister te stellen regels wat strekking 
betreft overeenkomen met de thans van kracht zijnde bepalingen in de 
genoemde artikelen van het Postbesluit 1955 en de Postbeschikking 
1980. Ze zullen er derhalve toe strekken om woningbrievenbussen van 
voldoende ruime afmetingen te realiseren, die vanaf de straat doelmatig 
bereikbaar zijn. 

Sanctie op het niet beschikken over een aan de regels voldoende 
brievenbus is het als onbestelbaar aanmerken van postzendingen als in 
het tweede lid omschreven. 

Artikel 10 

De mogelijkheid om, uitsluitend op last van de kantonrechter te 
's-Gravenhage, onbestelbare brieven te openen, is in de Postwet 1954 
geregeld in het tweede lid van artikel 3. De nadere regeling bij algemene 
maatregel van bestuur in het tweede lid van artikel 11 van het Postbesluit 
1955 en artikel 54 van de Postbeschikking 1980 maakt duidelijk met welk 
beperkt oogmerk deze opening mag geschieden, namelijk alleen ter 
opsporing van nadere gegevens omtrent de afzender of de geadresseerde. 
Deze beperking, die nodig is om het openen - in verband met het 
grondwettelijk gewaarborgde briefgeheim - aanvaardbaar te maken, is 
thans in de wet zelf opgenomen. Zie naast het onderhavige artikel ook 
artikel 5, derde lid onder d. De overige aspecten van onbestelbaarheid 
worden in de algemene voorwaarden van de houder van de concessie 
geregeld. 

Artikel 11 

De bepaling dat beslag op postzendingen, die aan de zorg van de 
houder van de concessie zijn toevertrouwd, alleen is toegestaan in 
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uitdrukkelijk bij de wet omschreven gevallen komt overeen met het 
huidige artikel 3, vierde lid, Postwet 1954. De regel moet worden gezien 
tegen de achtergrond van het grondwettelijk briefgeheim, dat in de 
huidige grondwet in artikel 13 is neergelegd. De mogelijkheid van beslag 
impliceert dat anderen dan de afzender of de geadresseerde van de 
inhoud van postzendingen kennis zouden nemen, hetgeen in strijd zou 
zijn met het briefgeheim. Om deze reden is in de Postwet van 1850 dan 
ook reeds het beslagverbod op brieven opgenomen. In 1891 werd de 
toepassing verruimd van brieven tot stukken, welk begrip ook in de 
huidige postwet staat. In het voorstel van wet is in dit verband voor het 
begrip postzendingen gekozen, omdat dit beter past bij de gekozen 
terminologie. Hiervoor is te meer reden nu sinds enige tijd het verbod tot 
het bijsluiten van brieven in pakketten is vervallen. 

Het verbod van beslag treft postzendingen die aan de zorg van de 
houder van de concessie zijn toevertrouwd. Dit brengt mee dat vanaf de 
terpostbezorging tot het moment van aflevering aan de geadresseerde 
beslag niet mogelijk is. In het veel voorkomende geval dat de ontvanger 
beschikt over een bij de houder van de concessie aangehouden postbus 
brengt deze regel mee dat ook op de inhoud van postbussen geen beslag 
is toegestaan. Ook postzendingen die in postbussen worden gedeponeerd 
zijn immers nog aan de zorg van de houder van de concessie toevertrouwd. 

De enige thans in de wet geregelde uitzonderingen op de regel zijn te 
vinden in artikelen 100-102 en 114 Wetboek van Strafvordering. Voor 
het civielrechtelijke beslag bestaan geen uitzonderingen op het verbod. 
Terzijde zij opgemerkt dat voor de, met beslag verwantschap vertonende, 
situatie van faillissement een bijzondere regeling is getroffen in artikel 99 
Faillissementswet, krachtens welke regeling voor de gefailleerde bestemde 
brieven en telegrammen aan de curator afgegeven dienen te worden. 
Zowel de artikelen 100-102 en 114 Wetboek van Strafvordering als 
artikel 99 Faillissementswet zullen in de nieuwe situatie blijven bestaan. 

Artikel 12 

Leden 1 en 2. In dit artikel wordt een nadere afgrenzing gegeven van 
de onder artikel 2 reeds besproken concessie voor brievenvervoer van de 
houder van de concessie. Voor de omschrijving van het begrip brief zij 
verwezen naar artikel 1, onder b, en de toelichting daarop. 

In het eerste lid wordt de hoofdregel, dat het anderen dan de houder 
van de concessie verboden is tegen vergoeding brieven tot ten hoogste 
500 gram te vervoeren, nogmaals uitdrukkelijk vooropgesteld. In het 
tweede lid worden zes gevallen opgesomd, waarin van deze hoofdregel 
kan worden afgeweken. De inhoud van de regeling stemt inhoudelijk 
overeen met de huidige regeling in artikel 1, eerste lid, Postwet 1954 
juncto artikel 2, eerste lid, Postbesluit 1955, welke artikelen op hun beurt 
weer zijn terug te voeren op oudere postwetgeving. Gezien het feit dat 
het hier gaat om uitzonderingen op de algemene regel zoals in het eerste 
lid verwoord, verdient nog opmerking dat de onderhavige uitzonderingen 
restrictief dienen te worden uitgelegd; zie bijvoorbeeld President Rb. 
Haarlem 19 november 1984, NJ 1986, 697, KG 1984, 354 (Staat/ 
Blokker), President Rb. Utrecht 28 januari 1986, KG 1986, 121 (Staat/ 
Assupost) en Hof 's-Hertogenbosch 14 april 1987 (rolno. KG 733/86/He; 
niet gepubliceerd). 

Het begrip «tegen vergoeding» dient - nu het hier gaat om een verbod 
tot inbreuk op de exclusieve bevoegdheid - ruim te worden uitgelegd. 
Degene die voor werkzaamheden, mede bestaande uit het verboden 
vervoer van brieven, direct of indirect een vergoeding of loon ontvangt 
moet geacht worden dat vervoer tegen vergoeding te verrichten. Ook 
wanneer iemand, die andere postzendingen dan brieven tegen betaling 
vervoert, bereid is kosteloos een aantal brieven mede te vervoeren dient 
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van vervoer tegen vergoeding te worden gesproken, nu aangenomen 
moet worden dat de afzender in feite door het betalen van het overige 
vervoer ook in de kosten van het brievenvervoer bijdraagt. 

Opgemerkt moet nog worden, dat vanzelfsprekend de vervoerder ook 
onder het verbod valt indien hij het vervoer door werknemers of opdracht-
nemers laat verrichten. De vervoerder is immers degene die zich tegen 
vergoeding jegens de afzender tot het vervoer heeft verplicht. In deze zin 
oordeelde ook Rb. Leeuwarden 11 februari 1970, (rolnr. 115, strafzaak; 
niet gepubliceerd). 

Lid 2 onder a. De eerste uitzondering betreft brieven die in opdracht 
van de houder van de concessie worden vervoerd. Eenzelfde soort 
bepaling is te vinden in artikel 2, eerste lid onder a, Postbesluit 1955. De 
regel spreekt voor zich. Indien de houder van de concessie, om welke 
reden dan ook, aan een ander opdraagt een bepaalde hoeveelheid 
brieven te vervoeren, dient deze ander het verbod tot brievenvervoer niet 
tegengeworpen te kunnen krijgen. Opgemerkt zij nog dat voor het geheel 
laten uitvoeren van de concessie door een dochtermaatschappij van de 
houder van de concessie in artikel 4 reeds een regeling is opgenomen. De 
onderhavige uitzondering betreft opdrachten aan derden. 

Lid 2 onder b. De hier gemaakte uitzondering is terug te voeren op 
artikel 2, eerste lid onder e, van het Postbesluit 1955. 

Zonder nadere regels zou het verbod tot vervoer van brieven meebrengen 
dat de afzender zelf nimmer zijn eigen brieven tegen vergoeding zou 
mogen laten bezorgen. Dit nu gaat in zijn algemeenheid te ver. De 
afzender - een rechtspersoon of een natuurlijk persoon - mag het vervoer 
van brieven tegen vergoeding aan een ander opdragen mits deze niet 
bedrijfsmatig handelt en evenmin brieven van een andere afzender 
vervoert. Om dit te bereiken is de onderhavige uitzondering ingevoerd, 
waarbij thans duidelijk is aangegeven dat het moet gaan om brieven die 
van één adres afkomstig zijn. Voor de natuurlijke persoon geldt dat 
samenwonende gezinsleden niet als afzonderlijke afzenders worden 
beschouwd, waarbij gezin een ruim begrip is dat ook andere relaties dan 
de huwelijksrelatie beoogt te omvatten. 

Op de onderhavige uitzondering is in enige recente rechtsgedingen 
tussen de Staat en stadspostdiensten een beroep gedaan. De redenering 
die door de stadspostdiensten daarbij werd gevolgd was dat aan de 
uitzondering werd voldaan zolang maar steeds post van één afzender op 
afzonderlijke momenten werd vervoerd. Hierbij werd mede een beroep 
gedaan op het woord «tegelijk» vervoeren van brieven van meer dan één 
afzender. Deze term werd ontleend aan artikel 2 van de Postwet van 
1891, welk artikel als voorloper van het huidige artikel 2 Postbesluit moet 
worden beschouwd. In dit laatste artikel is het woord «tegelijk» echter 
niet meer opgenomen. In overeenstemming met de restrictieve uitleg van 
de uitzondering is in verschillende rechterlijke uitspraken deze interpretatie 
van de hand gewezen. Zie vooral President Rb. Haarlem 19 november 
1984, NJ 1986, 697, KG 1984, 354, bekrachtigd door Hof Amsterdam 
23 mei 1985, NJ 1986, 697. In dezelfde zin oordeelde Hof 's-Hertogen-
bosch 14 april 1987 (rolno. KG 733/86/He; niet gepubliceerd). 

Om iedere twijfel ten aanzien van de onderhavige uitzondering in dit 
verband weg te nemen is in de formulering thans met zoveel woorden 
bepaald dat de uitzondering alleen ziet op vervoer dat anders dan 
bedrijfsmatig plaatsvindt. 

De onderhavige bepaling heeft alleen betrekking op het fysieke vervoer 
van schriftelijke mededelingen. Dat brengt mee dat het is toegestaan om 
voor derden berichten via elektronische weg, bijvoorbeeld door middel 
van telex of facsimilé-apparatuur, te vervoeren. Zodra echter deze 
informatie is afgedrukt ontstaat een postzending die onder de werking 
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van deze wet valt. Dat brengt mee dat zowel het bedrijfsmatig vervoeren 
van brieven van meer dan één afzender naar een bedrijf dat voor elektro-
nisch transport zorgdraagt, als het vanaf dat bedrijf vervoeren van de 
brieven van verschillende afzenders naar de geadresseeerden valt onder 
het verbod van het eerste lid. 

Lid 2 onder c. Deze uitzondering ziet op de behandeling van brieven 
voor of na het vervoer door de houder van de concessie. Vooral bij 
afzenders van grote partijen brieven zal het regelmatig voorkomen dat 
deze partijen moeten worden afgeleverd bij een daartoe bestemde 
inrichting van de houder van de concessie, welke inrichting op grote 
afstand kan zijn gelegen van de plaats van vestiging van de afzender, 
waardoor dit vervoer noodzakelijk wordt. Ook aan de zijde van de ontvanger 
kan een dergelijke situatie zich voordoen, bijvoorbeeld indien de brieven 
van de ontvanger door middel van een postbus worden afgeleverd en 
daar moeten worden afgehaald. De onderhavige uitzondering dient om 
dergelijk vervoer, in feite van of naar de houder van de concessie, niet 
onder het vervoerverbod voor brieven te laten vallen. Een zelfde bepaling 
is te vinden in het Postbesluit 1955, artikel 2, eerste lid onder c. Dat zich 
een uitzondering als hier bedoeld voordoet moet duidelijk kenbaar zijn 
(bijvoorbeeld door middel van een aangebrachte frankeeraanduiding), 
zoals met het uit het Postbesluit overgenomen begrip «kennelijk» wordt 
aangegeven. Dit brengt mee dat het bijvoorbeeld niet is toegelaten 
brieven te vervoeren met het doel deze te zamen met andere brieven te 
verpakken en ter verzending aan te bieden. 

Lid 2 onder d. Deze bepaling is overgenomen van artikel 2, eerste lid 
onder d, Postbesluit 1955. De bepaling ziet vooral op vrachtbrieven, 
kwitanties, waardepapieren en dergelijke doch uitsluitend voor zover deze 
betrekking hebben op gelijktijdig vervoerde zaken of gelijktijdig verrichte 
handelingen. Deze stukken vallen onder de omschrijving van brieven, 
maar nemen een zodanig bijzondere plaats in dat zij van de algemene 
regels met betrekking tot brievenvervoer dienen te worden uitgezonderd. 
Door bedrijven verzonden rekeningen of dagafschriften van banken vallen 
dus niet onder deze uitzondering. 

Lid 2 onder e. Het hier bepaalde is een toevoeging ten opzichte van 
het Postbesluit 1955. Het gaat om een uitzondering ten gunste van 
zogenaamde braillestukken (blindenschrift). Er kan twijfel bestaan of deze 
stukken onder de definitie van brieven vallen. Voor zover na te gaan is het 
echter nooit de bedoeling geweest, en is het ook thans niet de bedoeling, 
deze stukken onder het brievenmonopolie te laten vallen. 

Lid 3. De in het derde lid voorgestelde bepaling komt in de huidige 
wetgeving niet voor. Vanuit de Tweede Kamer (Handelingen UCV 
1985-1986, nr. 23, blz. 3) is bepleit bij overtredingen van het brievenmo-
nopolie behalve de vervoerder ook de opdrachtgever met bestraffing te 
bedreigen. Het bij die gelegenheid gevoerde pleidooi wordt onderschreven, 
met name de daarin vervatte overweging dat wanneer bedrijven, organi-
saties, gemeenten en dergelijke het vervoer van hun brieven aan andere 
ondernemingen zouden opdragen, de rekening van die ontwikkeling 
uiteindelijk ten laste van de burgers zou komen. Om de juiste verhoudingen 
te handhaven wordt in artikel 17, tweede lid, bij het bepalen van straf-
sancties de aan de opdrachtgever op te leggen maximale geldboete wel 
lager gesteld dan die op te leggen aan een vervoerder. Opgemerkt zij nog 
dat de onderhavige verbodsbepaling ook een basis kan bieden om de 
opdrachtgever langs privaatrechtelijke weg, via een vordering uit onrecht 
matige daad, aan te spreken; hierbij dient vooral te worden gedacht aan 
de mogelijkheid om in kort geding een verbod tot verder onrechtmatig 
handelen te vorderen. Voorts kan reeds het feit van strafbaarstelling van 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 371, 
18 



het doen vervoeren een reden zijn om van een verboden wijze van vervoer 
af te zien. 

Artikel 13 

Lid 1. Thans is in het derde lid van artikel 2 van het Postbesluit 1955 
de mogelijkheid gegeven om ontheffing te verlenen van het verbod tot het 
vervoer van brieven in gevallen waarin zodanig vervoer niet is toegestaan, 
indien bijzondere omstandigheden zulks wettigen. Deze mogelijkheid 
dient te worden gehandhaafd en is neergelegd in het voorgestelde eerste 
lid. 

In de huidige situatie is de directeur-generaal der PTT bevoegd een 
dergelijke ontheffing te verlenen, zulks naar zijn beoordeling van de 
bijzondere omstandigheden. Omdat het een uitzondering betreft op de bij 
wet verleende concessie zal een ontheffing voortaan door de minister 
behoren te worden verleend. Om die reden is in de nieuwe tekst het 
criterium «indien bijzondere omstandigheden zulks wettigen» vervangen 
door «indien de houder van de concessie in dit vervoer niet binnen 
redelijke termijn op de gewenste wijze kan voorzien». 

De bijzondere omstandigheden waarin een ontheffing aan de orde kan 
zijn dienen immers voortaan te worden gerelateerd aan de dienstverlening 
door de houder van de concessie. Daarbij kunnen zich omstandigheden 
voordoen waarin de houder van de concessie redelijkerwijs niet in staat is 
om in het vervoer van brieven te voorzien; bijvoorbeeld bij stakingen. Ook 
kan een uitzonderlijk brievenvervoer in het geding zijn dat de houder van 
de concessie (nog) niet passend of verantwoord vindt binnen zijn landelijke 
exploitatieplicht (vergelijk de aan de Nederlandse Spoorwegen verleende 
vergunning voor het vervoer van bepaalde treinbrieven). In het beperkte 
aantal gevallen waarin van een dergelijke ontheffing sprake kan zijn, dient 
de houder van de concessie door de minister bij de verlening daarvan te 
worden betrokken. Aangezien een inbreuk wordt gemaakt op een bij wet 
met uitsluiting van anderen verleende concessie, zullen aan de ontheffing 
stringente voorschriften ten aanzien van werkingsduur, omvang en 
dergelijke moeten worden verbonden om het nadeel voor de houder van 
de concessie zo veel mogelijk te beperken. 

Lid 2. Het in het tweede lid bepaalde moet als een uitwerking van het 
eerste lid worden gezien. Het tweede lid beoogt een wettelijke basis te 
zijn voor het heffen van een recht, bestemd om de kosten van verlening 
van ontheffing geheel of gedeeltelijk te dekken. 

Artikel 14 

In het wetsvoorstel is gekozen voor het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven als beroepsinstantie tegen beschikkingen genomen op basis 
van de voorgestelde wettelijke regeling. Deze beroepsgang geldt zowel 
voor de houder van de concessie als voor alle andere belanghebbenden 
welke rechtstreeks in hun belang zijn getroffen. 

De reden voor deze keuze is gelegen in het feit dat de voor beroep 
vatbare beschikkingen in overwegende mate behoren tot het terrein van 
het sociaal-economisch ordeningsrecht. Op dit gebied is het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven in het bijzonder toegerust om te oordelen. 
Uit praktische overwegingen is dit College tevens bevoegd verklaard te 
beslissen over geschillen op terreinen waar het sociaal economische 
aspect in mindere mate aanwezig is. 

Een en ander betekent dat na het inwerkingtreden van deze wet voor de 
houder van de concessie beroep zal open staan voor met name besluiten 
die zijn genomen op grond van artikel 3, derde lid, artikel 5, artikel 15 of 
artikel 23, eerste lid. Voor anderen dan de houder van de concessie zal de 
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beroepsmogelijkheid vooral van belang zijn in verband met het verlenen 
of weigeren van een ontheffing als bedoeld in artikel 13. 

In aansluiting op artikel 5, onder h, van de Wet administratieve recht-
spraak overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284) zijn in het voorgestelde 
eerste lid van de mogelijkheid tot beroep uitgezonderd aanwijzingen 
gegeven krachtens artikel 21 . 

Artikel 15 

In het Kabinetsstandpunt (Kamerstukken II 1985/86, 17 370, nr. 3 1 , 
blz. 4 en 20-21) werd als uitgangspunt voor het toezicht op de uitoefening 
van de concessietaken gesteld dat dit toezicht zich zou richten op 
hoofdlijnen, binnen de door de concessie gegeven kaders. Het onderhavige 
artikel moet in samenhang worden gezien met artikel 5, tweede lid onder 
d, krachtens welke bepaling in de concessierichtlijnen regels dienen te 
worden gegeven ten aanzien van de door de houder van de concessie te 
geven informatie aan de minister in verband met het toezicht. 

Indien de minister tot de conclusie komt dat de houder van de concessie 
verplichtingen voortvloeiende uit de wet of de algemene richtlijnen niet 
nakomt, treedt hij met deze in overleg, overeenkomstig artikel 25. 
Vsrwacht mag worden dat dit overleg in de meeste gevallen tot overeen-
stemming zal leiden. Indien dit niet het geval is kan de minister als 
uiterste middel een aanwijzing geven welke wordt neergelegd in een 
schriftelijk met redenen omkleed besluit. Voor zover de aanwijzing 
betrekking heeft op uit de algemene richtlijnen voortvloeiende verplichtin-
gen, kan een aanwijzing alleen gegeven worden binnen het in artikel 5, in 
het bijzonder in het vierde en vijfde lid, neergelegde kader. 

De voorgestelde aanwijzingsregeling biedt naar het oordeel van 
ondergetekende, gelet op het ter voorbereiding van een aanwijzing te 
voeren overleg en de tegen een aanwijzing openstaande beroepsmoge-
lijkheid, voldoende waarborgen dat de houder van de concessie de voor 
hem ingevolge deze wet geldende verplichtingen ook zal naleven. Mocht 
in de toekomst onverhoopt een duurzaam verschil van inzicht ontstaan 
tussen de houder van de concessie en de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, dat niet binnen het kader van de voorgestelde wettelijke 
regeling is op te lossen, dan zal worden bezien op welke wijze de wet 
hiertoe dient te worden aangepast. 

Artikel 16 

Lid 1. Dit artikel bevat in het eerste lid verbodsbepalingen met betrekking 
tot de in artikel 2, eerste lid onder b en c, exclusief aan de houder van de 
concessie voorbehouden bevoegdheden. De exclusiviteit van deze 
bevoegdheden zou niet gewaarborgd kunnen worden indien een inbreuk 
erop niet met bestraffing zou worden bedreigd. Daarnaast biedt het 
onderhavige lid aan de houder van de concessie de mogelijkheid om via 
een vordering uit onrechtmatige daad (zo nodig in kort geding) een 
verbod te verkrijgen tegen mogelijke overtreders van de bepaling. 
Aangenomen moet immers worden dat het verbod mede gesteld is in het 
belang van de houder van de concessie, zodat overtreding jegens deze 
onrechtmatig is. 

Opgemerkt zij nog dat thans nabootsing of vervalsing van van Rijkswege 
uitgegeven postzegels strafbaar is gesteld bij artikel 216 Wetboek van 
Strafrecht. De inhoud van deze bepaling wordt aan de veranderde situatie 
aangepast door middel van invoeging van een nieuw artikel 232 in het 
Wetboek van Strafrecht; zie artikel 15 onder B van het voorstel van wet 
voor een Machtigingswet PTT Nederland NV. Overigens blijft het 
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uitgeven van niet op door de houder van de concessie uitgegeven 
postzegels gelijkende zegels geoorloofd, mits daarop geen afbeelding van 
de Koning en evenmin het woord «Nederland» voorkomt. Het vervaardigen, 
verspreiden of ter verspreiding in voorraad hebben van drukwerken of 
andere voorwerpen in een vorm die ze op postzegels doet gelijken blijft 
in de toekomst als overtreding geregeld in artikel 440 Wetboek van 
Strafrecht. 

Lid 2. Het hier gestelde verbod is overgenomen uit artikel 10, onder d, 
van de Postwet 1954. Het hier gestelde verbod moet worden gezien 
tegen de achtergrond van het feit dat bij of krachtens deze wet aan de 
houder van de concessie verplichtingen worden opgelegd - welke niet 
voor andere bedrijven gelden - ter waarborging van een goede dienstver-
lening. Deze waarborgen worden gesteld in het algemeen belang. Derden 
zouden wellicht kunnen trachten door nabootsing van bij de houder van 
de concessie in gebruik zijnde dienstaanduidingen (bijvoorbeeld «port 
betaald») de indruk te wekken dat verzonden post door de houder van de 
concessie is behandeld, hoewel deze derden niet aan dezelfde waarborgen 
behoeven te voldoen. 

Ter voorkoming hiervan dient ook in de nieuwe situatie een dergelijk 
handelen strafbaar te worden gesteld. In dat verband dient de huidige 
verbodsbepaling te blijven bestaan. 

Artikel 17 

In het ontwerp zijn verschillende verbodsbepalingen opgenomen. In het 
onderhavige artikel worden daaraan de sancties verbonden. Overtreding 
van alle hierin opgenomen verbodsbepalingen wordt als een overtreding 
aangemerkt, zoals in het derde lid is aangegeven. Binnen deze groep 
overtredingen is een verdeling gemaakt naar de ernst van de schending 
van het verbod. In het eerste lid wordt op overtreding van de daar 
genoemde bepalingen een hogere straf gesteld dan op overtreding van 
de in het tweede lid bedoelde verboden. Voor de gekozen strafmaat is 
aansluiting gezocht bij de strafmaat voor de delicten die zijn genoemd in 
artikel 1 onder 4° van de Wet op de economische delicten. Gezien het 
toenemende aantal en de ernst van de overtredingen van het verbod tot 
brievenvervoer in de laatste jaren kan thans niet meer volstaan worden 
met de bestaande regelingen. Derhalve is in deze gevallen in het voorstel 
van wet tevens voorzien in de mogelijkheid van hechtenis. 

Artikelen 18 tot en met 23 

Nu het vervoer van postzendingen niet meer vanwege de Staat zal 
geschieden, maar in samenhang met de verleende concessie wordt 
opgedragen aan PTT Nederland NV als privaatrechtelijke organisatie, is 
het nodig in het onderhavige wetsvoorstel bijzondere bepalingen op te 
nemen met betrekking tot de dienstverlening terzake van het vervoer van 
postzendingen in bijzondere omstandigheden in verband met de handha-
ving van de internationale rechtsorde of met de internationale betrekkingen 
alsmede in buitengewone omstandigheden, alsook met betrekking tot de 
voorbereiding van de dienstverlening in buitengewone omstandigheden 
door de houder van de concessie. De artikelen 18 tot en met 23 voorzien 
in een zodanige regeling. 

Artikel 18. De voorgestelde bepaling beoogt aan het kabinet de 
mogelijkheid te bieden om, ingeval het kabinet voor de uitvoering van 
besluiten van de Verenigde Naties of in geval van ernstige internationale 
conflicten bij wijze van economische maatregel aanpassing van het 
vervoer van postzendingen van en naar één of meer bepaalde landen 
nodig acht, daartoe door de Minister van Verkeer en Waterstaat, in 
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overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken, aan de 
houder van de concessie de nodige aanwijzingen te geven. 

Artikelen 19, 20 en 21. Deze artikelen voorzien in de bevoegdheid voor 
de regering (artikel 21) om overeenkomstig de daarvoor geregelde 
procedure (artikelen 19 en 20) de houder van de concessie te verplichten 
tot wijziging van de postale dienstverlening in geval zich buitengewone 
omstandigheden voordoen. Wijzigingen van de postale dienstverlening in 
bedoelde omstandigheden kan nodig zijn indien de ingetreden feitelijke 
situatie dan wel de door overheidsmaatregelen ontstane situatie daartoe 
noodzaakt. Zodanige situaties kunnen zich voordoen zowel in buitengewone 
omstandigheden in verband met de uit- of inwendige veiligheid van de 
Staat als in andere buitengewone omstandigheden. 

Met buitengewone omstandigheden in verband met de uitwendige 
veiligheid wordt hier niet alleen gedoeld op toepassing door de regering 
van de Oorlogswet van Nederland (Stb. 1964, 337), maar ook op een 
toestand waarin zich een internationaal conflict voordoet of dreigt voor te 
doen, dat een militaire dreiging inhoudt of een ernstig gevaar daarvoor, 
welke (mede) tegen de veiligheid van ons land is gericht. 

Bij buitengewone omstandigheden in verband met de inwendige 
veiligheid gaat het om het geval dat toepassing wordt gegeven aan de 
Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Stb. 1952, 361). 

Bij andere buitengewone omstandigheden valt te denken aan groot-
schalige rampen in vredestijd. 

Artikel 19. Dit artikel regelt de bevoegdheid van de regering om, indien 
zich buitengewone omstandigheden voordoen, bij koninklijk besluit, op 
voordracht van de Minister-President, de bijzondere bevoegdhedenregeling 
in artikel 21 voor Nederland of voor een deel daarvan in werking te 
stellen. 

Artikel 20. Dit artikel behoudt aan de Staten-Generaal de bevoegdheid 
voor om op basis van een door de regering in te dienen wetsvoorstel te 
beslissen over het voortduren van de in de artikel 21 bedoelde bevoegdheid 
van de regering. De reden voor deze regeling is dat artikel 21 aan de 
regering de mogelijkheid geeft inbreuk te maken op de vrijheid van 
exploitatie die de houder van de concessie, met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens deze wet, heeft in normale omstandigheden. 

Artikel21. De kern van de regeling in dit artikel wordt gevormd door 
het eerste en tweede lid. Deze bepalingen kennen aan de Minister van 
Verkeer en Waterstaat de bevoegdheid toe om aan de houder van de 
concessie aanwijzingen te geven met betrekking tot het vervoer van 
postzendingen van, naar of in het gebied waarvoor de bijzondere rechts-
toestand van kracht is. In verband met het karakter van de in het tweede 
lid bedoelde bijzondere rechtstoestanden is in deze bepaling voor de 
uitoefening van de aanwijzingsbevoegdheid door genoemde Minister het 
vereiste van overeenstemming met de Minister van Defensie gesteld. 

De ministeriële aanwijzingen kunnen alleen het daarmee beoogde 
gevolg hebben, indien daarbij kan worden afgeweken van de normale 
verplichtingen die de houder van de concessie ingevolge deze wet heeft 
met betrekking tot het vervoer van postzendingen. Hierin voorziet het 
derde lid. 

In samenhang met het derde lid regelt het vierde lid uitdrukkelijk het 
verbindend karakter van de aanwijzingen aan de houder van de concessie. 

Voorts maakt de in artikel 8, tweede lid, geregelde postvervoersplicht 
van de exploitanten van openbare middelen van vervoer het noodzakelijk 
te bepalen, dat zij ook gehouden zijn bij de uitvoering van die verplichting 
mee te werken aan de uitvoering door de houder van de concessie van de 
hem ingevolge het eerste en tweede lid van artikel 21 gegeven ministeriële 
aanwijzingen. Hierin voorziet het vijfde lid. 
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Het zesde lid verplicht de Minister van Verkeer en Waterstaat tot een 
vergoeding voor het financiële nadeel, dat de houder van de concessie of 
de exploitanten van openbare middelen van vervoer als gevolg van de 
uitvoering van aanwijzingen krachtens het eerste en tweede lid ondervin-
den. De vergoedingsplicht is beperkt tot een naar billijkheid te bepalen 
vergoeding ingeval van onevenredig financieel nadeel. Deze beide 
beperkingen van het recht op schadevergoeding vinden hun grond in het 
bijzonder karakter van de omstandigheden die de aanleiding zijn voor het 
bedoelde overheidsoptreden alsmede het feit dat dat overheidsoptreden 
mede in het belang is van de veiligheid van het personeel en materieel 
van de houder van de concessie en van de exploitanten van openbare 
middelen van vervoer. 

De beperking van het recht op vergoeding van het als gevolg van de 
aanwijzing geleden financieel nadeel, die is gelegen in het onevenredig-
heidscriterium, brengt mee dat eerst van een nadeel dat voor vergoeding 
in aanmerking komt sprake is, indien moet worden geoordeeld dat de 
omvang van dat nadeel in concreto verder gaat dan voor de uitoefening 
van het postbedrijf in algemene zin het gevolg is van het bijzondere 
karakter van de zich voordoende buitengewone omstandigheden die de 
aanleiding zijn voor het overheidsoptreden. 

De beperking van het recht op vergoeding van onevenredig financieel 
nadeel, die is gelegen in het billijkheidscriterium, brengt mee dat moet 
worden beoordeeld of de gelaedeerde voor de bescherming van zijn 
personeel en materieel een concreet belang heeft bij de gegeven aanwijzing 
en de mate waarin zich dat belang heeft gerealiseerd. Ook brengt het 
billijkheidscriterium mee dat het recht op vergoeding van onevenredig 
financieel nadeel kan verminderen indien en naar de mate waarin voor 
hetzelfde nadeel andere aanspraken op vergoeding van dat nadeel 
bestaan. 

Artikel 22. Dit artikel strekt ertoe te verzekeren dat de houder van de 
concessie ingeval van toepassing van de Wet buitengewone bevoegdheden 
burgerlijk gezag en de Oorlogswet voor Nederland die medewerking 
verleent welke nodig is voor de goede uitvoering van artikel 19 van 
eerstgenoemde en artikel 45 van laatstgenoemde wet. 

Artikel 23. Dit artikel biedt de Minister van Verkeer en Waterstaat de 
bevoegdheid aan de houder van de concessie voorschriften te geven met 
betrekking tot de organisatorische en personele maatregelen die de 
Minister nodig acht voor de voorbereiding op de dienstverlening in 
buitengewone omstandigheden. Tevens stelt de minister in deze voor-
schriften vast welke kosten van de uitvoering daarvan redelijkerwijs ten 
laste van de houder van de concessie dienen te komen. 

Daarbij zullen de kosten van de organisatorische en personele voorbe-
reidingsmaatregelen doorgaans ten laste komen van de houder van de 
concessie, tenzij de omvang daarvan in vergelijking met de huidige 
situatie een excessief karakter heeft. Alsdan zal een deel van de kosten 
daarvan ten laste van de overheid komen. 

In het algemeen vormt de huidige situatie een redelijke indicatie van de 
hoogte en de verdeling van de kosten. 

Artikel 24 

Het bepaalde in dit artikel vervangt hetgeen thans in artikel 27, eerste 
lid, van het Postbesluit 1955 ten aanzien van de goedkeuring van de 
beeltenis van het Staatshoofd is bepaald. 
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Artikel 25 

De verhouding van de overheid tot de houder van de concessie brengt 
mee dat goed overleg over verschillende besluiten die worden genomen 
wenselijk is. Het gaat hierbij om besluiten die direct van invloed zijn op de 
bedrijfsvoering van de houder van de concessie. Bij de voorbereiding van 
deze besluiten zal de Minister tijdig in overleg moeten treden om de 
belangen van de houder van de concessie op juiste wijze te kunnen 
afwegen. De betreffende besluiten zijn genoemd in de tekst van de 
bepaling. 

Artikel 26 

Met onderhavige wijziging is beoogd te bewerkstelligen dat het zg. 
wissel- en chequeprotest niet meer plaats kan vinden op postkantoren. 
Het wissel- en chequeprotest dient er toe vast te stellen dat de wissel- of 
chequedebiteur niet kan of wil betalen, of - hetgeen soms voorkomt -
niet bekend of onvindbaar is. Thans is in artikel 143a, respectievelijk 218a 
van het Wetboek van Koophandel geregeld dat in het geval van onbe-
kendheid of onvindbaarheid van de debiteur, het protest moet worden 
gedaan aan het postkantoor van de ter betaling aangewezen woonplaats 
of indien aldaar geen postkantoor is aan het hoofd van het plaatselijk 
bestuur. 

De destijds door de wetgever gemaakte keuze om het plaatselijk 
postkantoor aan te wijzen als plaats voor het doen van een wissel- en 
chequeprotest, hield ten nauwste verband met de gedachte dat de 
plaatselijke postbode het beste op de hoogte was met iemands verblijf-
plaats. Dit alles is echter veranderd. Bovendien dient bedacht te worden 
dat het protest in geval van onbekendheid of onvindbaarheid van de 
wissel- of chequedebiteur nauwelijks meer voor komt. Om bovengenoemde 
redenen wordt thans dan ook voorgesteld het wissel- en chequeprotest 
op postkantoren te laten vervallen. In voorkomende gevallen kan het 
wissel- en chequeprotest alsdan alleen nog worden gedaan aan het hoofd 
van het plaatselijk bestuur, alwaar consultatie van het bevolkingsregister 
in vele gevallen uitkomst zal kunnen bieden. 

Artikelen 27, 28 en 29 

Artikel 27 bepaalt dat artikel 47 van de Spoorwegwet komt te vervallen. 
Ingevolge deze bepaling zijn spoor- en tramwegdiensten verplicht tot 
kosteloos vervoer van «brievenmalen, van de rijtuigen der postadministra-
tie, welke tot vervoerbare postkantoren zijn ingericht, en van de ambte-
naren, in die rijtuigen dienst doende, of met het overbrengen der brieven-
malen in de gewone rijtuigen van den spoorweg belast». 

De onderhavige bepaling is echter al geruime tijd een dode letter, 
aangezien artikel 2 van de Postwet 1954 bepaalt dat de exploitanten van 
openbare middelen van vervoer verplicht zijn tot het vervoer van post 
tegen vergoeding. Weliswaar bevat laatstbedoelde bepaling de restrictie 
«voor zover bij andere wetten geen kostenloos vervoer verplicht is 
gesteld», doch deze restrictie slaat nog slechts op artikel 47 van de 
Spoorwegwet, welk artikel echter niet van toepassing is op de diensten 
uitgeoefend door de NV Nederlandse Spoorwegen. 

De realiteit van het hedendaagse postvervoer per rail is dat tussen de 
PTT en de NS al jarenlang contractuele afspraken bestaan omtrent onder 
andere de vergoeding van de vervoerkosten door de PTT aan de NS. 

Het laten vervallen van artikel 47 van de Spoorwegwet is dan ook in 
overeenstemming met de hedendaagse werkelijkheid op het terrein van 
postvervoer. 
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Gelet op artikel 2 van de Postwet 1954 is ook het bepaalde in de 
artikelen 5, derde en vierde lid, van de Locaalspoor- en Tramwegwet en 
de artikelen 11 en 12 van de Wet openbare middelen van vervoer 
inmiddels achterhaald. Voorgesteld wordt ook deze bepalingen thans te 
laten vervallen. De artikelen 28 en 29 van het ontwerp voorzien hierin. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
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BIJLAGE I VOORONTWERP 

Algemene richtlijnen verbonden aan de aan PTT Nederland NV 
verleende concessie met betrekking tot: POST 

INHOUDSOPGAVE 

Blz. 

1. Definities 27 
2 Dienstverlening 27 
3. Geheimhouding 29 
4 Algemene voorwaarden 29 
5. Tarieven 30 
6. Financiële aspecten 31 
7. Informatieverstrekking 31 
8 Overleg 32 
9 Geschillen 32 
10. Diversen 32 
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BESLUIT 

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van ..-..-.. nr 
houdende algemene richtlijnen voor de uitvoering van de concessie als 
bedoeld in artikel 2 van de Postwet (Stb ). 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
overwegende dat 
gelet op artikel van de Machtigingswet PTT Nederland NV (Stb 
), 

alsmede op de artikelen van de Post (Stb ), 
na overleg met het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 
besluit: 
Voor PTT Nederland NV worden de volgende algemene richtlijnen 

vastgesteld: 

1. DEFINITIES 

In dit besluit wordt verstaan onder: 
a) de houder van de concessie: PTT Nederland NV; 
b) de wet: de Postwet (Stb.9; 
c) dienstverleningspunt: plaats waar van de dienstverlening terzake van 

het vervoer van postzendingen gebruik kan worden gemaakt. 

2. DIENSTVERLENING 

2.1. De houder van de concessie is verplicht om een aan de eisen des 
tijds beantwoordende dienstverlening terzake van het vervoer van 
postzendingen op te zetten en in stand te houden. 

2.2. De onder 2.1 genoemde dienstverlening omvat ten minste: 
a. het vervoer van brieven, drukwerken, goederen en andere voor 

postvervoer vatbare zendingen door het gehele land, tot het gewicht en 
de afmetingen zoals vastgelegd in het besluit als bedoeld in artikel 2, 
tweede lid van de wet, alsmede naar en van het buitenland in overeen-
stemming met de internationale verdragen terzake; 

b. een gedifferentieerd aanbod in de wijzen van verzorging van het 
onder a. bedoelde vervoer; 

c. het beschikbaar stellen van dienstverleningspunten voor het ten 
vervoer aanbieden van postzendingen en het verrichten van andere met 
postvervoer samenhangende handelingen; 

d. het beschikbaar stellen van brievenbussen dan wel soortgelijke 
faciliteiten voor het ten vervoer aanbieden van daartoe geschikte post-
zendingen; 

e. het bestellen van postzendingen; 
f. het teruggeven van onbestelbare postzendingen aan de afzender. 

2.3. Ten aanzien van de dienstverlening als bedoeld in 2.2 dient de 
houder van de concessie te voldoen aan het in dit besluit gestelde. 

2.4. De houder van de concessie draagt naar redelijkheid zorg voor de 
beveiliging van de hem ten vervoer toevertrouwde postzendingen in 
overeenstemming met de waarde die de afzender blijkens zijn keuze van 
de wijze van verzending aan deze postzendingen hecht. 
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2.5. De in de wijzen van verzorging van het vervoer van postzendingen 
aan te brengen differentiatie dient zo goed mogelijk te worden afgestemd 
op de behoefte van de gebruikers. Daartoe dient in ieder geval de 
mogelijkheid te worden geboden postzendingen te laten registreren en de 
mogelijkheid om te kiezen voor een versnelde wijze van vervoer. 

2.6. De houder van de concessie draagt zorg voor differentiatie in de 
vorm van betaling van de voor het vervoer verschuldigde porten. De 
verantwoording van de porten zal mede kunnen geschieden door middel 
van postzegels, welke door de houder van de concessie op alle dienstver-
leningspunten verkrijgbaar worden gesteld. 

2.7. De houder van de concessie dient bij het uitgeven van postzegels 
met toeslag voor culturele of sociale doelen dan wel ten behoeve van 
instellingen met een algemeen humanitaire doelstelling rekening te 
houden met de terzake van het inzamelen van gelden voor deze doeleinden 
en instellingen getroffen regelingen. 

2.8. De houder van de concessie maakt voor het aanbieden van 
postzendingen en voor het verrichten van andere met het vervoer van 
postzendingen samenhangende handelingen gebruik van het op het 
moment van het van kracht worden van deze algemene richtlijnen 
bestaande net van dienstverleningspunten. 

2.9. De houder van de concessie is evenwel gerechtigd in dit net van 
dienstverleningspunten aanpassingen aan te brengen, indien een wijziging 
in het gebruik van diensten, die in het kader van de concessie dan wel 
voor derden op die dienstverleningspunten worden verleend, daartoe 
redelijkerwijs aanleiding geeft. 

2.10. Bij de in 2.9 genoemde aanpassing draagt de houder van de 
concessie er in ieder geval zorg voor dat in woonkernen met meer dan 
5.000 inwoners binnen een straal van 5 km een dienstverleningspunt zal 
zijn als bedoeld in 2.2 onder c. Daarenboven zal, indien het inwonerstal 
50.000 overschrijdt, per elk 50.000 inwoners-tal een (extra) dienstverle-
ningspunt aanwezig moeten zijn. 

Onder woonkernen dient te worden verstaan een aaneengesloten 
bebouwing binnen één gemeente. 

2.11. Buiten bovenvermelde woonkernen draagt de houder van de 
concessie bij de in 2.9 genoemde aanpassing zorg voor een zoveel 
mogelijk vergelijkbaar niveau van aanwezigheid van dienstverleningspun-
ten. Indien een dergelijk niveau redelijkerwijs niet haalbaar is dient de 
houder van de concessie zorg te dragen voor een vervangende vorm van 
dienstverlening. 

2.12. In woonkernen met meer dan 5.000 inwoners zal binnen een 
straal van 500 m een brievenbus zijn om daartoe geschikte postzendingen 
ten vervoer aan te bieden. 

2.13. Buiten bovengenoemde woonkernen zal, behoudens het in 2.14 
gesteld, ten minste binnen een straal van 2.500 m een brievenbus zijn 
om daartoe geschikte postzendingen ten vervoer aan te bieden. 

2.14. Indien het in 2.13 gestelde redelijkerwijs niet haalbaar is, draagt 
de houder van de concessie er zorg voor dat bij de bestelling gelegenheid 
wordt geboden om daartoe geschikte postzendingen ten vervoer aan te 
bieden. 
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2.15. De houder van de concessie dient de brievenbussen bestemd 
voor het aanbieden van daartoe geschikte postzendingen in goede staat 
te houden en zodanig te plaatsen en uit te voeren, dat deze goed herkenbaar 
en bereikbaar zijn. 

2.16. De houder van de concessie zal, tenzij bijzondere omstandigheden 
hem zulks verhinderen, op alle dagen, niet zijnde zon- of feestdagen, 
overal in Nederland een postbestelling uitvoeren. 

2.17. De houder van de concessie zal binnenlandse brieven, die 
voldoen aan de daartoe gestelde voorwaarden, als regel bestellen op de 
dag, niet zijnde zon- of feestdag, volgende op de dag van terpostbezorging. 

3. GEHEIMHOUDING 

3.1. De houder van de concessie draagt er zorg voor, dat bij de 
bedrijfsvoering met betrekking tot het vervoer van postzendingen het 
grondwettelijk briefgeheim wordt nageleefd. 

Opening van gesloten postzendingen als bedoeld in artikel 10 van de 
wet dient te geschieden door een daartoe door of namens de houder van 
de concessie uitdrukkelijk aangewezen personeelslid. 

3.2. De houder van de concessie draagt er zorg voor dat bij de 
bedrijfsvoering met betrekking tot het vervoer van postzendingen de 
wettelijke regelingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in 
acht worden genomen en is, indien dat voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer noodzakelijk blijkt, verplicht verdergaande 
waarborgen te stellen aangaande het door hem verzorgen en beheren van 
informatie omtrent de gebruikers van een dienst. 

3.3. De houder van de concessie is verplicht in de arbeidsvoorwaarden 
voor zijn personeel bepalingen op te nemen ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, inclusief het geheim houden 
van informatie over hun postverkeer. Voor zover derden zijn betrokken bij 
de uitvoering van de dienstverlening in het kader van de concessie, dient 
de houder van de concessie er voor zorg te dragen dat ten aanzien van 
die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen worden 
gesteld. 

4. ALGEMENE VOORWAARDEN 

4 .1 . De houder van de concessie is verplicht om ten behoeve van het 
vervoer van postzendingen voor een ieder en overal in Nederland geldende 
algemene voorwaarden vast te stellen, die in overeenstemming zijn met 
de bepalingen van dit besluit. 

4.2. Deze algemene voorwaarden zullen slechts worden gewijzigd na 
overleg met het Overlegorgaan PTT als bedoeld in § 8. 

4.3. De algemene voorwaarden dienen naast een duidelijke beschrijving 
van de soorten vervoersdiensten, ten minste regelingen te bevatten m.b.t. 
tarieven en nadere bepalingen t.a.v. aansprakelijkheden en weigerings-
gronden. 

4.4. De algemene voorwaarden zullen op genoegzame wijze worden 
bekend gemaakt. Deze zullen ten minste ter inzage liggen op de dienst-
verleningspunten van de houder van de concessie. 
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5. TARIEVEN 

5.1. T.a.v. de tariefstructuur gelden de volgende richtlijnen: 
a. m.b.t. het binnenlandse postvervoer: 
- voor dit vervoer worden voor dezelfde diensten in het gehele land 

dezelfde tarieven berekend, waarbij objectieve kwalitatieve en kwantita-
tieve criteria worden gehanteerd, zoals gewicht, soort, afmetingen, 
snelheid van overkomst alsmede verlangde bijzondere handelingen; 

- indien de postzendingen in tenminste een door de houder van de 
concessie vast te stellen aantal exemplaren gelijktijdig ten vervoer 
worden aangeboden, kunnen voor de vaststelling van het tarief daarenbo-
ven criteria worden gehanteerd als aantal, hanteerbaarheid, wijze en 
tijdstip van terpostbezorging, plaats van terpostbezorging, enz.; 

b. m.b.t. het internationale postvervoer: 
Voor het internationale postvervoer geldt dat de tariefstructuur wordt 

vastgesteld overeenkomstig de bepalingen, vastgelegd in de Akten van 
de Wereldpostunie dan wel in andere op internationaal postvervoer 
betrekking hebbende verdragen of besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties; 

c. de onder a en b bedoelde tarieven voor vervoersdiensten, alsmede 
die voor aanvullende en bijzondere handelingen, welke de houder van de 
concessie in relatie met deze vervoersdiensten aanbiedt, worden op een 
door de houder van de concessie vast te stellen wijze bekend gemaakt; 

d. met aanbieders van grote hoeveelheden postzendingen dan wel met 
aanbieders die jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan het vervoer van 
postzendingen besteden, kan de houder van de concessie afwijkende 
tarieven en voorwaarden overeenkomen. De hoeveelheid die en het 
bedrag dat daartoe dient te worden overschreden, zullen door de houder 
van de concessie worden bekend gemaakt. 

5.2. T.a.v. tariefwijzigingen gelden de volgende richtlijnen: 
a. de houder van de concessie is verplicht tariefwijzigingen te limiteren 

door middel van toepassing van maximum tariefontwikkelingspercentages 
voor: 

1 ° het nagenoeg totale pakket van diensten die in het kader van de 
concessie worden geleverd; 

2° een pakket van diensten dat representatief kan worden geacht voor 
de particuliere en klein zakelijke gebuiker: 

b. de onder a, 1 ° en 2° genoemde pakketten, alsmede een toelichting 
op de pakketten en de bijbehorende rekenregels, worden nader omschreven 
in een afzonderlijke document; 

c. de cumulatieve tariefontwikkelingspercentages m.b.t. de bovenge-
noemde pakketten dienen gerekend vanaf het basisjaar structureel te 
liggen beneden de cumulatieve index van de loonsom per werknemer in 
bedrijven, gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de arbeidsduur in 
bedrijven, gerekend vanaf hetzelfde basisjaar. Deze index is samengesteld 
uit de CPB-indices voor bedoelde loonsom respectievelijk arbeidsduur; 

d. voor de eerste vijf jaar na het van kracht worden van deze algemene 
richtlijnen geldt 1986 als basisjaar van de cumulatieve indices (31 
december 1986 = 100); 

e. bij het bepalen van de hoogte van een tariefwijziging betrekt de 
houder van de concessie mede de CPB-ramingen voor de onder c 
genoemde CPB-indices voor het gehele jaar, waarin de tariefwijziging van 
kracht wordt; 

f. de houder van de concessie stelt onze Minister ten minste één 
maand voor de algemene bekendmaking schriftelijk in kennis van een 
voorgenomen tariefwijziging. Daarbij wordt, door de externe accountant 
van de houder van de concessie geverifieerde, informatie verstrekt 
waaruit blijkt dat de wijziging in overeenstemming is met het onder c, d 
en e bepaalde. 
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De houder van de concessie gaat niet over tot invoering van de 
voorgenomen tariefwijziging indien onze Minister hem binnen 3 weken na 
ontvangst van het voornemen heeft bericht van oordeel te zijn dat de 
wijziging niet in overeenstemming is met het onder c, d en e bepaalde, en 
dat binnen één maand na deze mededeling uitvoering gegeven zal 
worden aan artikel 15 van de wet; 

g. vier jaar na het van kracht worden van deze algemene richtlijnen zal, 
als onderdeel van de evaluatie als bedoeld in artikel 5, lid 9 van de wet, 
het door de houder van de concessie gevoerde beleid m.b.t. tariefwijzi-
gingen door onze Minister zijn geëvalueerd. Bij deze evaluatie zal eveneens 
worden bezien of de onder a, 1° en 2° genoemde pakketten aanpassing 
behoeven. 

6. FINANCIËLE ASPECTEN 

6.1. De kosten van niet rendabele deelactiviteiten c.q. bedrijfsvreemde 
lasten in het kader van de concessie, zoals die naar aard en omvang op 
het moment van het van kracht worden van deze algemene richtlijnen 
worden verricht, blijven voor rekening van de houder van de concessie, 
voor zover daarvoor door de Overheid op het moment van het van kracht 
worden van deze algemene richtlijnen geen vergoeding wordt gegeven. 

6.2 De kosten van postzendingen als bedoeld in artikel 12, tweede lid 
onder e, van de wet (braillezendingen), zoals die naar aard en omvang 
op het moment van het van kracht worden van deze algemene richtlijnen 
worden verricht, blijven voor rekening van de houder van de concessie. 

6.3. Indien na het van kracht worden van deze algemene richtlijnen de 
Overheid de houder van de concessie verplicht om in het kader van de 
concessie enigerlei voorziening te treffen of een activiteit te verrichten, 
die uit bedrijfseconomische overwegingen door de houder van de 
concessie niet, of nog niet verantwoord wordt geacht dan zullen de 
daarmee samenhangende kosten door de Overheid worden vergoed. 

7. INFORMATIEVERSTREKKING 

7.1. De houder van de concessie is verplicht jaarlijks onze Minister te 
rapporteren over de mate waarin is voldaan aan de wet en deze algemene 
richtlijnen. 

Daartoe wordt informatie verstrekt over: 
a. de aard, de omvang en de kwaliteit van de dienstverlening blijkend 

uit: 
1 °. een overzicht van de soorten vervoersdiensten die worden verleend 

binnen het kader van de concessie; 
2. een overzicht van de wijzigingen in bovenbedoelde soorten vervoers-

diensten; 
3°. een overzicht van de aantallen in het binnenland vervoerde post-

zendingen per soort, waarvan de omzet meer dan 5% bedraagt van de 
totale omzet in geld; 

4° . informatie over het vervoer van postzendingen naar en van het 
buitenland; 

5°. een overzicht van de ontwikkelingen m.b.t. nieuwe vervoersdiensten, 
voor zover niet hierboven genoemd; 

6. een overzicht van de aantallen dienstverleningspunten en brieven-
bussen; 

7°. het percentage op jaarbasis dat aangeeft in welke mate voldaan 
wordt aan de richtlijn m.b.t. de overkomstduur van binnenlandse brieven, 
die aan de daartoe gestelde eisen voldoen; 
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8°. een overzicht van de ontwikkeling van het aantal afgiftepunten in 
Nederland; 

b. het aantal geschillen en de aard daarvan dat is voorgelegd aan de 
commissie als bedoeld in § 9, alsmede over de afdoening daarvan; 

c. de ontwikkeling van de verhouding tussen de cumulatieve tariefont-
wikkelingspercentages en de voor arbeidsduur gecorrigeerde cumulatieve 
index van de loonsom per werknemer in bedrijven als bedoeld in 5.2. 

7.2. De houder van de concessie legt jaarlijks zijn meerjarenbeleid met 
betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening in het kader van de 
concessie voor aan onze Minister. 

7.3. De houder van de concessie geeft jaarlijks informatie aan onze 
Minister over het uit de concessie behaalde rendement en de financiële 
resultaten, blijkend uit een overzicht van de omzet en de lasten in enig 
jaar aan de hand waarvan het netto resultaat van de activiteiten kan 
worden vastgesteld. 

7.4. De houder van de concessie zal aan onze Minister een verklaring 
van een onafhankelijke, door onze Minister aan te wijzen, accountant 
voorleggen over de juistheid en volledigheid van de onder 7.1 en 7.3 
genoemde op te leveren gegevens. 

8. OVERLEG 

8.1. De houder van de concessie is verplicht het Overlegorgaan PTT in 
te stellen, waarbij de Raad van Bestuur van de houder van de concessie 
als gesprekspartner optreedt. De houder van de concessie draagt zorg 
voor de opstelling van een reglement, regelende doel en middelen, 
samenstelling, werkwijze en publiciteit. De samenstelling zal zodanig 
dienen te zijn dat een representatieve vertegenwoordiging wordt verkregen 
van gebruikers van de postale dienstverlening. Voorts zal een vertegen-
woordiging uit de kring van regionale overlegorganen zitting krijgen. De 
leden worden benoemd door het Overlegorgaan. Bij de instelling van het 
orgaan zal benoeming van de leden geschieden door onze Minister. 

De houder van de concessie is verplicht dit overleg ten minste twee 
maal per jaar te voeren. 

8.2. In dit orgaan zullen die aangelegenheden worden besproken die 
betrekking hebben op de wijze van uitvoering van de bij deze concessie 
voorbehouden en opgedragen activiteiten voorzover deze van algemene 
aard en van «landelijke» strekking zijn. 

9. GESCHILLEN 

9.1. Voor geschillen over de toepassing en de uitleg van de algemene 
voorwaarden is de houder van de concessie verplicht er voor zorg te 
dragen dat t.b.v. de particuliere en de klein zakelijke gebruiker een 
geschillencommissie wordt ingesteld. 

10. DIVERSEN 

10.1. De houder van de concessie houdt zoveel mogelijk rekening met 
internationale, met name Europese, standaarden, normen en afspraken, 
en past deze waar mogelijk toe. Ten aanzien van nieuwe internationale 
afspraken ter zake verschaft de houder van de concessie tijdig goede 
voorlichting aan gebruikers en leveranciers. 
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10.2 De houder van de concessie is verplicht de Overheid desgevraagd 
te ondersteunen op beleidsvoorbereidend en technisch gebied. 

De hiermede samenhangende kosten worden vergoed. 
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BIJLAGE II VOORONTWERP 

Toelichting bij algemene richtlijnen verbonden aan de aan PTT 
Nederland NV verleende concessie met betrekking tot: POST 

Paragraaf 1 . Definities 

In aansluiting op hetgeen reeds in artikel 1 van de wet is vastgelegd 
geeft deze paragraaf enige nadere begripsbepalingen. 

Paragraaf 2. Dienstverlening 

2.1 t.e.m. 2.17. Algemeen. 
De in deze paragraaf opgenomen richtlijnen geven, als uitwerking van 

het bepaalde in artikel 5, derde lid, onder a. van de wet, het 
niveau van dienstverlening aan dat van de houder van de concessie ten 
minste mag worden verwacht. Zoals in punt 2.1 aangegeven zal het 
feitelijke niveau van dienstverlening dynamisch zijn m.a.w. zich steeds 
aanpassen aan de eisen des tijds. Binnen de technische en financieel-
economische mogelijkheden is het ook in het belang van de houder van 
de concessie dat zo ruim mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de 
wensen van de gebruiker. 

2.2. Hier is aangegeven welke soort dienstverlening de houder van de 
concessie krijgt opgedragen, namelijk het binnenlandse en internationale 
vervoer van post, te onderscheiden in terpostbezorging, overbrenging en 
bestelling. 

Het in dit punt onder letter c geïntroduceerde begrip dienstverleningspunt 
omvat in de huidige situatie postkantoren, postagentschappen en 
halteplaatsen van «rijdende postkantoren». Om al deze plaatsen, waar 
van diensten van de houder van de concessie gebruik kan wordt gemaakt, 
in één begrip te duiden, is de term dienstverleningspunt gekozen. 

2.4 en 2.5 
De in de punten 2.4 en 2.5 gegeven richtlijnen strekken tot uitvoering 

van het bepaalde in artikel 5, lid 3 onder c van de wet. 
üe beveiliging van postzendingen, die door de houder van de concessie 

worden vervoerd, dient overeenkomstig punt 2.4 zodanig te zijn, dat 
postzendingen redelijkerwijs niet in verkeerde handen kunnen komen. 
Afzenders kunnen door de wijze van verzending die ze kiezen (aantekenen, 
aangifte van de waarde) te kennen geven, dat ze aan hun zendingen een 
hogere waarde hechten dan b.v. aan een prentbriefkaart of tijdschrift. De 
houder van de concessie schenkt aan de beveiliging van de aldus door de 
afzender aangewezen zendingen grotere aandacht. De in punt 2.5 
vermelde mogelijkheid van registreren (conform artikel 7, eerste lid, van 
de postwet) is bedoeld voor deze gevallen. 

2.7. De regeling van de uitgifte van zgn. toeslagzegels, jaarlijks de 
kinderzegels en de zomerzegels, minder frequent t.b.v. andere doelen 
zoals het Rode Kruis, geschiedt thans in een tweetal Koninklijke Besluiten 
(16 dec 1968, Stbl 751 en 752). Nu de wet in artikel 2 het uitgeven 
van postzegels bij concessie aan de houder daarvan opdraagt, dient het 
gebruik van postzegels mede voor het inzamelen van gelden onder het 
daartoe ingestelde regiem te worden gebracht. 

2.8 t.e.m. 2.11 
Het huidige net van dienstverleningspunten waarop onder 2.8 wordt 

gedoeld is vooreen groot deel bepaald doordat daar niet alleen handelingen 
in het kader van het vervoer van post verricht worden, maar voor een 
belangrijk deel handelingen ten behoeve van derden (Postbank, overheids-
instanties). 
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Alleen door de bijdragen in de kosten van instandhouding van dit net 
door deze derden heeft de huidige structuur bestaansrecht. Bij eventuele 
teruggang in de mate van gebruik van de dienstverlening in het kader van 
de concessie of ten behoeve van deza derden dient de houder van de 
concessie aanpassingen in het net te kunnen aanbrengen. Hierbij zal dan 
een afweging worden gemaakt tussen de mate van het gebruik van de 
aangeboden diensten en de voor instandhouding te maken kosten. 

Demografische factoren, beveiligingsaspecten enz. kunnen daarbij 
eventueel ook een rol spelen. Punt 2.9 voorziet in de mogelijkheid van 
deze aanpassingen. Daarbij is het niet uitgesloten dat op een aantal 
punten geen volledige dekking van de kosten wordt gehaald. Om toch 
een garantie te bieden voor een minimum-niveau is in 2.10 en 2.11 een 
omschrijving gegeven van een net van dienstverleningspunten dat alleen 
gericht is op het aanbieden en afhalen van postzendingen, alsmede op 
het verrichten van de daarmee verband houdende handelingen. Uit de 
jaarlijks rapportage aan de minister zal blijken hoeveel dienstverlenings-
punten aanwezig zijn, alsook de ontwikkelingstrend daarin. Op die wijze 
zal de concessiegever na kunnen gaan hoe de houder van de concessie 
met het terzake in de richtlijnen gestelde omgaat. 

Het bepaalde in 2.11 maakt het mogelijk dat de houder van de concessie, 
na afweging van de hierboven genoemde factoren, beslist dat in bepaalde 
landelijke gebieden een andere vorm van dienstverlening wordt geboden 
bijv. door de besteller aan huis diensten te laten verrichten zoals dat ook 
nu op enkele plaatsen gebeurt. 

2.12t.e.m. 2.15 
De punten 2.12 t.e.m. 2.15 binden de houder van de concessie aan de 

instandhouding van een aan redelijke eisen beantwoordend net van 
brievenbussen met voldoende landelijke spreiding. Waar dit evenwel niet 
mogelijk is, wordt dienstverlening geboden door de besteller, die bij 
afgelegen percelen post ter verzending meeneemt. 

2.16. Hier wordt ten aanzien van het vervoer van postzendingen in het 
binnenland geregeld datgene wat boven de contractuele relatie met de 
verzender uitgaat, nl. de dagelijkse bestelling in het gehele land met 
uitzondering van de zon- en feestdagen. Ter beantwoording van de vraag 
wat als feestdagen dienen te worden beschouwd, kan gedacht worden 
aan de regels in de Algemene Termijnenwet. De practische bedrijfsvoering 
zal de postdienst overigens dwingen tot bestelling op alle dagen, waarop 
in het bedrijfsleven landelijk gezien wordt gewerkt, b.v. op Goede Vrijdag. 

2.17. Deze richtlijn verzekert het bestaan van een contractvorm m.b.t. 
het vervoer van postzendingen die voorziet in bestelling van brieven op de 
werkdag na die van terpostbezorging, mits aan de voorwaarden terzake is 
voldaan. Voor die postzendingen, waarvoor de houder van de concessie 
een monopolie heeft, is de hier gegeven richtlijn op zijn plaats. Naast 
deze «standaard» dienstverlening kan de houder van de concessie op 
basis van de vraag in de markt voor het vervoer van postzendingen 
vervoersmogelijkheden bieden, die voorzien in een versneld vervoer, zoals 
de expresse-dienst, dan wel in spreiding van de bestelling over verschei-
dene dagen. 

Het op adequate wijze reageren op o.a. deze vraag naar gedifferentieerde 
vervoerssnelheid tegen gedifferentieerde prijzen is mede bepalend voor 
het op succesvolle wijze bedrijfsmatig opereren van de houder van de 
concessie. Door de klanten zal de kwaliteit beoordeeld worden en uit hun 
gebruik van de aangeboden diensten zal hun waardering blijken. 

Ten aanzien van het monopolie-deel van het vervoersaanbod van de 
houder van de concessie vindt toezicht op de mate, waarin aan de 
richtlijn wordt voldaan, plaats door de minister, die daartoe op grond van 
§ 7 informatie terzake ontvangt. 
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Paragraaf 3. Geheimhouding 

3.1 t.e.m. 3.2 
Naast de zorg voor de naleving van het grondwettelijke briefgeheim 

heeft de houder van de concessie een eigen belang bij het zorgvuldig 
omgaan met informatie met betrekking tot de postzendingen en over de 
gebruikers van de postale diensten zelf. Een doelmatige dienstuitvoering 
is b.v. ten zeerste gebaat bij volledige informatie over tijdelijke en 
permanente adreswijzigingen. Het verzorgen en beheren van dergelijke 
informatie op een zodanige wijze, dat hier alleen gebruik van wordt 
gemaakt t.b.v. het vervoer van postzendingen, zal de bereidheid tot het 
verstrekken van die informatie slechts ten goede komen. Daartoe zullen 
zo nodig bovenwettelijke waarborgen worden gegeven. Het bepaalde in 
deze paragraaf strekt tot uitvoering van het in de wet, artikel 5, derde lid, 
onder d en e gesteld. 

Paragraaf 4. Algemene Voorwaarden 

4.1 en 4.2 
Deze richtlijnen leggen de houder van de concessie ten aanzien van de 

Algemene Voorwaarden enkele extra verplichtingen op. Met name van 
belang is de verplichting tot het voeren van overleg met het Overlegorgaan 
PTT, bedoeld in § 8. De gebruikers van de aangeboden vervoersdiensten 
kunnen op deze wijze invloed uitoefenen op de Algemene Voorwaarden, 
hetgeen in het bijzonder van belang is voor hen, die individueel niet in 
staat kunnen worden geacht enige invloed op de vervoerscondities uit te 
oefenen. 

4.4. De toegankelijkheid van de Algemene Voorwaarden wordt 
verzekerd door de verplichting aan de houder van de concessie om op 
postkantoren e.d. deze voorwaarden ter kennisneming beschikbaar te 
houden. 

Paragraaf 5. Tarieven 

5.1 en 5.2 Algemeen 
De vrijheid, die de houder van de concessie binnen de richtlijnen 

terzake van de prijsstelling heeft, is er op gericht het bedrijf op rendabele 
wijze te kunnen exploiteren. 

Dit is een gevolg van de omstandigheid, dat een aanzienlijk deel van 
het postvervoer niet alleen in theorie, maar ook in feite geschiedt in 
concurrentie met andere vervoerders. Gezien echter het wettelijke en 
ten dele ook het feitelijke monopolie dat de houder van de concessie voor 
een aantal soorten postzendingen heeft, zijn grenzen gesteld aan de 
vrijheid inzake de tariefstelling. De richtlijnen gelden zowel de tariefstruc-
tuur, die moet leiden tot landelijke uniformiteit en tot algemeen geaccep-
teerde differentiatie als ook het tariefniveau, dat zich binnen de hier 
voorgeschreven grenzen moet ontwikkelen. 

5.2. Beheersing van het tariefniveau op hoofdlijnen is bereikt door het 
relateren van de ontwikkeling van de kosten van twee pakketten diensten 
(één nagenoeg totaal-pakket en een kleingebruikerspakket) aan een 
externe ontwikkelingsfactor, nl. de loonkosten in bedrijven, gekoppeld 
aan arbeidsduurverkorting. De keuze van de loonkostenindex als referem 
tiepunt voor de eerste vijf jaar van de concessie voor Post is gebaseerd 
op de overweging, dat het hier gaat om een zeer loonintensief bedrijf, 
waar bij de huidige stand van de techniek geen aanmerkelijke verschui-
vingen in de verhouding tussen loon- en overige kosten te verwachten is. 
De CPB-index wordt hier niet alleen gehanteerd voor ramingen van 
toekomstige ontwikkelingen, maar ten behoeve van de eenduidigheid 
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wordt deze eveneens gebruikt voor toetsing van gerealiseerde tariefont-
wikkelingen aangezien in de CPB-index voor de actuele waarde de 
hiervoor geldende CBS-index is verwerkt. 

De regeling voorziet verder in het leveren van informatie door de 
houder van de concessie aan de minister omtrent een voorgenomen 
tariefwijziging tenminste één maand voor de algemene bekendmaking. 
Het tijdstip van de bekendmaking zal als regel enkele maanden liggen 
voor dat van invoering van de gewijzigde tarieven, omdat de voorbereiding 
(aanmaak van postzegels, informatie aan klanten) dit vereist. In geval de 
minister bezwaar maakt tegen de tariefwijziging, omdat hij de terzake in 
deze paragraaf gestelde regels niet juist toegepast acht, kan door de 
houder van de concessie in beroep worden gegaan bij het College van 
Beroep voor het Bedrijfsleven. 

Evaluatie van het tariefbeheersingssystemen kan eventueel leiden tot 
aanpassing daarvan 5 jaar na het verlenen van de concessie (na 4 jaar is 
geëvalueerd; een daaruit voortvloeiende wijzing van de richtlijnen wordt 
uiterlijk 1 jaar na vaststelling daarvan van kracht). 

In een regeling van een tariefaanpassing die de in deze paragraaf 
gestelde grenzen te buiten gaat, hetgeen nodig kan zijn als gevolg van 
bijzondere (bedrijfseconomische) omstandigheden, zoals zeer grote 
vraaguitval, uitzonderlijk hoge inflatie, voorziet de wet in het zevende lid 
van artikel 5. 

Bij een voorstel tot wijziging van een tarief van een vorm van dienstver-
lening die binnen de omschreven pakketten valt, dient de houder van de 
concessie binnen de gestelde termijn informatie als omschreven in 5.2 te 
overleggen. De voor deze berekening benodigde informatie omvat het 
nieuwe tarief, de bijbehorende weegfactor (omzetaandelen) en informatie 
m.b.t. de externe index (actuele waarde en de CPB-raming voor het 
gehele jaar waarin de tariefwijziging van kracht wordt). 

Aangezien de weegfactoren potentieel commerciële waarde voor 
externen kunnen bevatten, zeker ook in relatie met andere (openbare) 
informatiestromen, dient de houder van de concessie een maximale 
waarborg te hebben dat deze informatie vertrouwelijk blijft. T.b.v. deze 
waarborg wordt gedacht aan de volgende procedure (in aanvulling op het 
onder 5.2 gestelde): 

- de houder van de concessie levert aan de minister een opgave van 
alle publiekstarieven van alle vormen van dienstverlening die in het kader 
van de concessie worden geleverd. Bij wijziging van tarieven van vormen 
van dienstverlening die in het kader van de concessie worden geleverd, 
welke niet in de pakketten zijn opgenomen levert de houder van de 
concessie eveneens de waarden van de nieuwe tarieven aan de minister 
binnen de in 5.2 gestelde termijn; 

- de tariefinformatie t.b.v. het tariefbeheersingssysteem is uitsluitend 
bestemd voor de minister welke mede zorg zal dragen voor de vertrouwe-
lijke behandeling ervan; 

- de minister ontvangt ten tijde van tariefwijzigingen binnen de 
hiervoor onder 5.2 gestelde termijn een individueel overzicht van het 
effect van de tariefmutatie op de pakketten, alsmede de daarbij behorende 
informatie over de ontwikkeling van de externe index. Deze informatie 
wordt berekend met behulp van de onder 5.2 vermelde pakketten en 
rekenregels; 

- ten behoeve van de waarheidsgetrouwe oplevering van informatie 
levert de houder van de concessie in ieder voorkomend geval deze 
informatie tesamen met een verificatieverklaring van de externe accountant 
van de houder van de concessie welke aangeeft, dat de informatie is 
berekend volgens het in 5.2 gestelde; 
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- ten behoeve van de waarheidsgetrouwe invulling door de houder van 
de concessie van de tarieven en weegfactoren per 1 januari 1989 in de 
pakketten welke betrekking hebben op het basisjaar 1986 levert de 
houder van de concessie voor éénmalig een overzicht conform het 
in 5.2 genoemde afzonderlijke document en betrekking hebbend op de 
beginsituatie. Deze informatie gaat vergezeld van een verificatieverklaring 
van de externe accountant van de houder van de concessie waarbij de 
waarheidsgetrouwe invulling van starttarieven en weegfactoren door de 
houder van de concessie in de pakketten wordt geverifieerd. 

Paragraaf 6. Financiële aspecten 

6.1. Het opleggen van verplichtingen aan de houder van de concessie, 
die leiden tot niet-rendabele deelactiviteiten waartoe de wet in artikel 5, 
derde lid onder f de mogelijkheid biedt, moet het bereiken van een 
redelijk rendement niet onmogelijk maken. Diensten, die door de houder 
van de concessie worden verleend moeten, gemiddeld en in de tijd 
gezien, positief bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Ook de wijze van 
bedrijfsvoering door het Staatsbedrijf der PTT is gebaseerd op de 
gedachte dat de gebruikers van de diensten, met behoud van een zo 
groot mogelijke uniformiteit van tarieven en servicepeil, de kosten betalen 
van de door hen verlangde diensten. De enkele uitzondering die hierop 
bestond, blijft gehandhaafd voor zover dat naar aard en omvang mogelijk 
is. 

Bedrijfseconomische ontwikkelingen kunnen er overigens toe leiden, 
dat deelactiviteiten gedurende enige tijd niet renderen en later weer 
positief aan het bedrijfsresultaat bijdragen. Dit laatste is b.v. het geval bij 
dagbladen en periodieken, met de uitgevers waarvan in het verleden 
afspraken zijn gemaakt, die er toe hebben geleid dat de tarieven voor 
deze postzendingen op een peil zijn gebracht, dat voor beide partijen 
aanvaardbaar is. Voor een richtlijn terzake, waar in het kabinetsstandpunt 
nog van wordt uitgegaan, is thans geen aanleiding. 

Voor als bedrijfsvreemd te beschouwen activiteiten, waaronder te 
verstaan door de overheid aan het Staatsbedrijf der PTT opgelegde 
verplichtingen welke niet vallen binnen de hoofdtaak van het bedrijf, geldt 
het bovenstaande eveneens voorzover overeengekomen is dat deze 
verplichtingen ook na 1 januari 1989 van kracht blijven. 

Paragraaf 7. Informatieverstrekking 

Algemeen. 
De bepalingen van deze paragraaf hebben tot doel om de minister 

informatie te verschaffen voor het toezicht op de uitvoering van datgene 
wat bij of krachtens de wet voor de houder van de concessie is bepaald 
conform het bepaalde in artikel 5, lid 2 onder d van de wet. De 
informatie wordt jaarlijks verstrekt (om practische redenen gelijktijdig met 
de jaarstukken van de PTT op drie hoofdaspecten, nl.: 

1. informatie over het dienstverleningsniveau; 
2. een historische verantwoording van de ontwikkeling als basis voor 

de toekomstige wijze van omgaan met de concessie; 
3. een vooruitblik ten aanzien van het dienstverleningsniveau. 
De minister kan op grond van deze informatie vaststellen of de houder 

van de concessie al dan niet voldaan heeft aan de hem bij wet opgedragen 
verplichting tot het exploiteren van de postale dienstverlening in Nederland. 

7.1. Het vervoer van postzendingen waartoe de houder van de concessie 
verplicht is, geschiedt voor wat het merendeel van de postzendingen 
betreft (drukwerken, waaronder dagbladen en periodieken, goederenzen-
dingen) in concurrentie met andere bedrijven, omtrent wier activiteiten 
uiteraard niet aan de minister wordt gerapporteerd. 
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Er zal dan ook gewaakt moeten worden tegen het langs de weg van 
deze informatieverstrekking beschikbaar komen van informatie in een 
mate en vorm die op zichzelf dan wel in combinatie met andere informatie 
(jaarverslag, informatie ten dienste van de toetsing van tariefwijziging 
ingevolge § 5 van deze richtlijnen) commercieel gezien ongewenst is en 
schadelijk zou kunnen zijn voor de bedrijfsvoering van de houder van de 
concessie. Op grond van deze overweging is in artikel 5, lid 6 van de 
wet een bepaling opgenomen die er in voorziet dat vertrouwelijke 
informatie, die als zodanig aan de minister is verstrekt, niet aan derden 
verstrekt kan worden. 

Het begrip «afgiftepunt» in deze paragraaf vereist wellicht een korte 
toelichting. Door PTT wordt het begrip gehanteerd als een verzamelnaam 
voor alle punten, waar het vervoer eindigt. Een afgiftepunt kan een 
brievenbus zijn, de portiersloge van een hotel of ander verzamelgebouw, 
een postbus, door een geadresseerde genomen op een postkantoor. De 
ontwikkeling van het aantal afgiftepunten in relatie met de toename van 
de bevolking en de ontwikkeling van het aantal woningen is van groot 
belang voor een kostendekkende exploitatie van de Post. Afgiftepunten 
groeien in aantal sneller dan de beide andere hierboven genoemde 
grootheden. De hoeveelheid postzendingen heeft méér relatie met het 
aantal woningen dan met het aantal afgiftepunten. Om een redelijk 
bedrijfsresultaat te bereiken dient de commerciële inspanning van de 
Post er dus op gericht te zijn het aantal te bestellen postzendingen per 
afgiftepunt, de zgn. postdichtheid, positief te beïnvloeden. 

Paragraaf 8. Overleg 

8.1 en 8.2 
Ter formalisatie en kanalisatie van het overleg tussen PTT Nederland 

NV en belanghebbenden zal het Overlegorgaan PTT ingesteld worden. 
Het overlegorgaan is bedoeld als een combinatie van een klankbord" en 

overlegfunktie. Het is derhalve geen adviesorgaan, hiervoor is de RAPTB 
ingesteld. Onderwerp van bespreking zullen zijn activiteiten die aan de 
houder van de concessie zijn voorbehouden en opgedragen. Het orgaan 
heeft ook geen bevoegdheden t.o.v. de houder van de concessie. Het 
voeren van overleg is een verplichting die de verlener van de concessie 
oplegt aan de houder van de concessie. Uiteraard is een dergelijk overleg 
voor de houder van de concessie belangrijk en zal zeker diens beleid en 
handelen beinvloeden. 

Voor ogen staat een orgaan waarin zo mogelijk tot afspraken kan 
worden gekomen. 

De instelling van dit orgaan betekent niet dat PTT Nederland NV niet op 
andere wijzen overleg zal voeren met betrokkenen. Veel van de overleg-
structuren die voor de instelling van het overlegorgaan bestonden zullen, 
mits geen duplicatie van overleg plaatsvindt, waarschijnlijk gehandhaafd 
blijven. 

Paragraaf 9. Geschillen 

9.1. Deze commissie wordt ingesteld, omdat het in het algemeen voor 
de particuliere en klein zakelijke contractant veel minder eenvoudig is zich 
tot de burgelijke rechter te wenden dan voor de (groot)zakelijke gebruiker. 
In de algemene voorwaarden zal aangegeven worden hoe men bij 
klachten en geschillen dient te handelen. 

Paragraaf 10. Diversen 

10.2. Deze bepaling vloeit voort uit de andere (financiële) verhouding 
tussen de overheid en PTT Nederland NV, dan tussen de overheid en PTT. 
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De aan PTT Nederland NV, anders dan op grond van artikel 25, gevraagde 
ondersteuning zal derhalve dienen te worden vergoed. 

Het enige afwijkende in deze bepaling is dat PTT Nederland NV anders 
dan andere bedrijven, gehouden is de gevraagde medewerking te 
verlenen. 
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