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Zijne Excellentie,

1. Procedure

1) Bij brief van 3 december 2002, geregistreerd op 5 december 2002, hebben de
Belgische autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van een voorgenomen
verhoging van het kapitaal van De Post SA/NV, hierna "De Post" te noemen.

2) Op 12 december 2002 heeft een eerste vergadering met de Belgische autoriteiten
plaatsgevonden, waarna op 23 december 2002 een eerste verzoek om inlichtingen
is verzonden. De Belgische autoriteiten hebben daarop geantwoord bij schrijven
van 28 januari 2003, geregistreerd op 31 januari 2003.

3) Op 6 februari 2003 heeft een tweede vergadering met de Belgische autoriteiten
plaatsgevonden. Daarna heeft de Commissie bij brief van 3 maart 2003 een
tweede keer om inlichtingen verzocht. De Belgische autoriteiten hebben daarop
gereageerd bij schrijven van 3 april 2003, geregistreerd op 7 april 2003. 

4) Op 3 april 2003 is een derde keer met de Belgische autoriteiten vergaderd. Op
5 mei 2003 is een derde brief aan de Belgische autoriteiten gezonden, waarop deze
hebben geantwoord bij schrijven van 6 juni 2003, geregistreerd op 13 juni 2003. 
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. Achtergrond en omschrijving van de steunmaatregel

2.1. De Post

5) Op 10.10.1992 is De Post in de plaats gekomen van de Regie der posterijen, die
onder rechtstreeks toezicht stond van de minister onder wiens bevoegdheid de
postdienst ressorteerde. Vervolgens is De Post overeenkomstig de wet van
21.3.1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven (hierna "de wet op de autonome overheidsbedrijven")
omgevormd tot een autonoom overheidsbedrijf. De Regie der posterijen is zelf
opgericht bij de wet van 6.7.1971 (hierna "de wet op de Regie der posterijen"). De
regie, een publiekrechtelijk rechtspersoon die onderworpen is aan de bepalingen
van de wet van 16.3.1954 betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut, is belast met alle bevoegdheden die bij de wet van 26.12.1956
(hierna "de wet op de Postdienst") op het gebied van de Postdienst en de dienst der
Postchecks aan het Bestuur der posterijen toebedeeld werden, onder de
voorwaarden door deze wet bepaald, alsmede met alle bewerkingen die betrekking
hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.

6) Op het moment dat het statuut van regie werd omgezet in het statuut van
autonoom overheidsbedrijf, namelijk bij de aanvang van de deregulering van de
postsector, maakten de commerciële activiteiten in de zin van Richtlijn 97/67
3,5% van de omzet van De Post uit. Het vernieuwingsfonds van de regie, dat
107 miljoen EUR bedroeg en bestemd was om, enerzijds, de uitgaven voor
vernieuwing van de inrichtingen, uitrustingen en voorraden, alsmede de uitgaven
voor het wederoprichten van gebouwen te financieren en, anderzijds, de niet meer
renderende uitgaven voor de aanleg van voorraden te dekken, werd opgenomen in
het kapitaal bestaande uit het saldo van de activa en passiva op het moment van de
oprichting van de regie. Dit vernieuwingsfonds werd gestijfd door een jaarlijkse
terugneming ten laste van de resultatenrekening. Deze terugneming was zodanig
berekend dat zij overeenstemde met de normale afschrijving van de inrichtingen,
de uitrusting en de gebouwen. De lasten uit het verleden (brugpensioenen en
achterstallige vakantiedagen), met uitzondering van de tussen 1972 en 1992
opgebouwde pensioenrechten, zijn dan terdege in de balans opgenomen in de
vorm van een buitengewone voorziening die 22 miljoen EUR meer bedroeg dan
het vernieuwingsfonds. Deze voorziening werd overeenkomstig het
beheerscontract in mindering gebracht op het kapitaal. Aangezien het passief van
de regie geen enkele financiële schuld omvatte en ooit had omvat, is er bijgevolg
geen financiële schuld overgedragen.

7) In zijn verslag over de afsluitingsbalans van de vroegere regie en de
openingsbalans van het nieuwe autonome overheidsbedrijf1 heeft het comité van
toezicht, bestaande uit raadsheren van het Rekenhof en belast met de boekhouding
van de regie, op verzoek van de staat, die als partij bij het beheerscontract
betrokken was, bevestigd dat de overdracht conform de artikelen 145, 146 en 147
van de wet op de autonome overheidsbedrijven heeft plaatsgevonden.

                                                
1 Verslag van het Comité van toezicht van de Regie der Posterijen voor de periode tot
30 september 1992, bestemd voor de staat als bij het beheerscontract betrokken partij.
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 Overeenkomstig deze artikelen moet bij de overdracht van het actief en het
passief van de regie de juridische continuïteit ten aanzien van derden worden
gewaarborgd. Zo werden onder meer de onroerende goederen die ter beschikking
gesteld werden van De Post, doch aan de Staat toebehoorden en die, op de dag van
de inwerkingtreding van deze wet, gebruikt werden om te voorzien in de diensten
brievenpost en in de financiële postdiensten, verder voor dat doel gebruikt.
De Post nam tevens de titels te haren laste die in naam van de Staat opgemaakt
waren met het oog op onder meer de huur of concessie van goederen die ter
beschikking stonden van de regie. Het comité constateerde dat de lasten uit het
verleden terdege waren geboekt, met uitzondering van de in de periode 1972-1992
opgebouwde pensioenrechten. Een commissie, die was samengesteld uit twee
vertegenwoordigers van de minister van Financiën, twee vertegenwoordigers van
de minister van Openbare werken en vier vertegenwoordigers van de minister die
de regie beheert, en die werd voorgezeten door een magistraat, te weten een
raadsheer van het Rekenhof, heeft de staat van de activa en passiva van de regie
bij de oprichting ervan, en dus het saldo tegenover de Schatkist, vastgesteld
volgens dezelfde beginselen als die welke werden toegepast door het comité van
toezicht bij de definitieve afsluiting van de balans van de vroegere regie.

8) Op 22.3.2000 is De Post op grond van artikel 38 van de wet op de autonome
overheidsbedrijven omgezet in een naamloze vennootschap van publiek recht.
Daartoe diende De Post een bijzondere afschrijving van 80 miljoen EUR te
verrichten teneinde de afschrijvingstermijn voor onroerende goederen in
overeenstemming te brengen met de boekhoudregels die voor naamloze
vennootschappen gelden (verkorting van de afschrijvingstermijn van 50 tot
30 jaar). Bedrijfsrevisor Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.V.C. heeft
overeenkomstig het bepaalde in de wet op de autonome overheidsbedrijven
bevestigd dat de staat van activa en passiva per 31.12.1999 een getrouw, volledig
en juist beeld gaf van de financiële situatie van de onderneming overeenkomstig
de boekhoudprincipes en dat het eigen vermogen zoals vermeld in de staat niet
lager was dan het maatschappelijk kapitaal na de omvorming2.

9) Als exploitant van de universele postdienst oefent De Post haar activiteiten uit in
het kader van de wet op de autonome overheidsbedrijven, zoals gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 9.6.1999 tot omzetting van de verplichtingen die
voortvloeien uit Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van
15.12.1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de
interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (hierna "Richtlijn 97/67") en
bij het koninklijk besluit van 7.10.2002 tot omzetting van artikel 1, leden 1 en 2,
van Richtlijn 2002/39/EG van 10.6.2002 (hierna "Richtlijn 02/39"). Het doel van
De Post is omschreven in artikel 40 en de opdrachten van openbare dienst in
artikel 141 van de wet. Tot nu toe verkiezen de Belgische autoriteiten de
voorbehouden sector de grootst mogelijke omvang te geven. Op 1.1.2003 is de
bovenste gewichtsgrens verlaagd van 350 gr. tot 100 gr. Deze grens is niet van
toepassing indien de prijs gelijk is aan driemaal het openbare tarief van
brievenpost van de laagste gewichtsklasse van de snelste standaardcategorie. Op
1.1.2006 moet deze grens worden teruggebracht tot 50 gr. en tweeënhalve keer het
basistarief. Ten slotte is 1.1.2009 voorlopig vastgelegd als datum voor de

                                                
2 Bijlage 7 bij de kennisgeving.



4

voltooiing van de interne markt voor postdiensten; deze datum moet volgens de
medebeslissingsprocedure bevestigd (of gewijzigd) worden.

10) De opdrachten van openbare dienst van De Post zijn omschreven bij de wet. De
taken van openbare dienst, de tarifering ervan, de gedragsregels ten aanzien van
de gebruikers, alsook de vaststelling, de berekening en de betalingsmodaliteiten
van eventuele subsidies moeten worden vastgelegd in overeenkomsten tussen
De Post en de Staat. Deze overeenkomsten worden "beheerscontracten" genoemd.

11) Er zijn drie achtereenvolgende beheerscontracten gesloten, namelijk vanaf
1.10.1992 (koninklijk besluit van 14.9.1992), vanaf 1.1.1997 (koninklijk besluit
van 10.1.1997) en vanaf 24.9.2002 (koninklijk besluit van 4.9.2002) – dit laatste
voor een duur van vijf jaar. 

12) Krachtens artikel 26 van de wet op de autonome overheidsbedrijven moet de raad
van bestuur van De Post elk jaar een ondernemingsplan opstellen dat de
doelstellingen en de strategie op halflange termijn vastlegt. De onderdelen van het
plan die de uitvoering van de taken van openbare dienst betreffen worden ter
informatie medegedeeld aan het paritair comité bij De Post. Zij worden voor
toetsing aan de bepalingen van het beheerscontract ter goedkeuring voorgelegd
aan de minister onder wie De Post ressorteert.

13) De concrete bepalingen betreffende het jaarlijkse ondernemingsplan zijn vervat in
artikel 9 van het eerste beheerscontract, in artikel 6 van het tweede contract en in
artikel 26 van het derde contract. Het betreft hoofdzakelijk de strategische
doelstellingen voor de komende vijf jaar, de te volgen strategie en het financieel
plan ter ondersteuning van deze doelstellingen, alsmede preciseringen op het
gebied van de te verrichten taken van openbare dienst.

14) Afgezien van de in de Europese richtlijnen omschreven verplichtingen betreffende
de universele dienst heeft De Post verplichtingen inzake openbare dienst. Deze
verplichtingen zijn ingedeeld in de volgende drie categorieën:

a) taken van openbare dienst die door De Post verplicht moeten worden
vervuld: deze omvatten het bijhouden van girorekeningen; het in bewaring
ontvangen van geldspeciën op rekeningen-courant en het verrichten van de
betalingen welke door cheques en overschrijvingen op deze rekeningen
aangewezen worden; het doen van stortingen/betalingen voor rekening van
andere financiële instellingen en het innen van kwijtschriften van allerlei aard
voor derden. Wat de brievenpost betreft, behelst dit de uitreiking van
dagbladen en tijdschriften tegen verminderde tarieven, de uitreiking van
verkiezingsdrukwerk enz.

b) uitsluitend aan De Post toevertrouwde taken van openbare dienst, zoals
onder meer de uitgifte en de betaling van postwissels en de betaling aan huis
van pensioenen (er wordt gewerkt aan een vervangingsoplossing vanwege het
door de postbodes gelopen risico), de uitbetaling van de presentiegelden bij de
verkiezingen, het drukken, de verkoop, de terugbetaling, de vervanging en de
uitwisseling van de visverloven enz. 

c) taken van algemeen belang die contractueel worden vervuld, zoals de
sociale rol van de postbode ten aanzien van de alleenstaanden en de
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minstbedeelden, het afdrukken en leveren van elektronische post, het ter
beschikking stellen in de postkantoren van een passende infrastructuur die met
behulp van internet de relaties tussen de burgers en de administratie
vergemakkelijkt, alsmede andere taken op het gebied van met name de inning
van administratieve boetes, de uitreiking van administratieve formulieren enz. 

15) Sinds de vroegere regie in een autonoom overheidsbedrijf is omgezet, vervult de
analytische boekhouding een sleutelrol in de werking van de onderneming.
Artikel 27, lid 1, van de wet op de autonome overheidsbedrijven bepaalt dat moet
worden voorzien in een afzonderlijk stelsel van rekeningen voor de activiteiten die
verband houden met de taken van openbare dienst, enerzijds, en de andere, louter
commerciële activiteiten, anderzijds. De Post was derhalve de eerste van de
exploitanten van de universele postdienst die een dergelijke gescheiden
boekhouding heeft ingevoerd. Er is gekozen voor de methode van de volledige
kosten. De gescheiden boekhouding, die in het kader van het eerste
beheerscontract zodanig werd geaggregeerd dat er vier categorieën werden
onderscheiden – openbare en commerciële dienst enerzijds en postdienst en
financiële dienst anderzijds –, is vanaf het tweede beheerscontract op de
afzonderlijke diensten binnen elke categorie toegepast. Zij is aangepast aan de
vereisten van artikel 14 van de in Belgisch recht omgezette Richtlijn 97/67. Op
advies van de toezichthouder, het Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT), is door middel van een aanbesteding van het bevoegde
ministerie een consultant, het Bureau Van Dijk Ingénieurs Conseils en Gestion,
geselecteerd. In zijn verslag van 13.11.2001 bevestigt de toezichthouder dat de
gehanteerde methode in overeenstemming is met artikel 14 van Richtlijn 97/67,
dat in Belgisch recht is omgezet door artikel 144 quinquies van de wet op de
autonome overheidsbedrijven.

16) Teneinde haar verplichtingen inzake de levering van diensten van algemeen
economisch belang (hierna "DAEB") na te komen, moet De Post niet alleen ten
minste één kantoor in elke gemeente hebben zoals de wet op de autonome
overheidsbedrijven inzake postale servicepunten voorschrijft, maar ook over een
netwerk van kantoren beschikken waarvan de vormgeving voldoet aan sociale
criteria op het gebied van de toegankelijkheid voor de gebruikers. In het derde
beheerscontract wordt gesteld dat de huidige dichtheid van het netwerk van
postkantoren en postale servicepunten beantwoordt aan de behoeften van
nabijheid verbonden aan de uitvoering van de taken van openbare dienst. Door De
Post en het BIPT moet een meetinstrument worden uitgewerkt om na te gaan of de
dichtheid van het netwerk adequaat is in het licht van de opdrachten van De Post
en de ontwikkeling ervan. Wanneer een gemeente slechts over één postkantoor
beschikt, is de goedkeuring van de gemeentelijke overheden vereist om het te
vervangen door een postaal servicepunt. Tevens moet over elke voorgenomen
sluiting van een postkantoor dat op meer dan 5 km van een ander postkantoor of
postaal servicepunt gelegen is, overleg worden gepleegd met de staat.

17) De regels voor de compensatie van de netto extra kosten van DAEB (compensatie
die wordt toegekend voor activiteiten en niet voor verplichtingen, zoals de
instandhouding van een uit economisch oogpunt niet optimaal netwerk van
postkantoren) zijn in elk beheerscontract verschillend:

a) forfaitaire compensatie in het kader van het eerste contract;
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b) begrensde compensatie op een niveau dat lager ligt dan de kostprijs
voor sommige DAEB en die wordt verleend voor slechts een aantal van de
andere DAEB waarvan de kostprijs lager ligt dan de aan de gebruikers
aangerekende tarieven in het kader van het tweede contract (niet-compensatie
van bepaalde financiële openbare diensten waarmee wordt beoogd
betaalmiddelen ter beschikking te stellen van personen zonder bankrekening);
c) compensatie met betrekking tot een groter aantal – maar niet alle –
DAEB, berekend op basis van het verschil tussen de kostprijs en de
verkoopprijs, in het kader van het derde contract.

18) De regels voor de tarifering van de DAEB waarvan de prijs om redenen van
algemeen belang onder de kostprijs wordt gehouden, zijn vastgelegd in het
beheerscontract.

a) De uitreiking van dagbladen en tijdschriften en de tarifering ervan
maken het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst tussen de staat, de
dagbladuitgevers en De Post overeenkomstig artikel 3, punt e), van de wet van
26.12.1956 en artikel 14 van het koninklijk besluit van 12.1.1970 houdende
reglementering van de postdienst. 

b) De uitreiking van al dan niet geadresseerde verkiezingsdrukwerken
geschiedt tegen een tarief opgelegd door artikel 41 van het koninklijk besluit
van 12.1.1970.

c) Het drukken en verkopen van vergunningszegels voor rekening van de
Gemengde Administratieve Belgisch-Luxemburgse Commissie geschiedt
tegen een kleine vergoeding die tussen de Commissie en De Post in een
onderlinge overeenkomst is afgesproken, maar deze wordt niet doorberekend
aan de gebruiker. De Post stortte de uit hoofde van de vergunningszegels
ontvangen bedragen op de rekening van de Belgisch-Luxemburgse
Commissie. Dit product bestaat niet meer sinds de invoering van de euro.

d) Het boeken van gelden en titels voor verkeersboetes geschiedt tegen
een kleine vergoeding die tussen De Post en het betrokken ministerie is
overeengekomen. Het bedrag van de boetes wordt op de rekening van het
ministerie gestort. Voor het beroep op deze dienst wordt geen tarief
aangerekend aan de gebruikers. 

e) Voor de verkoop van fiscale zegels en boetezegels is een vergelijkbare
regeling getroffen. De prijs is gelijk aan de waarde van de zegel en de boete.
De Post stort de ontvangen bedragen op de rekening van het betrokken
ministerie. De Post ontvangt een kleine vergoeding van het ministerie op
grond van een onderlinge overeenkomst tussen beide partijen. Voor het beroep
op deze dienst wordt geen tarief aangerekend aan de gebruikers.

f) Het drukken, de verkoop, de terugbetaling, de vervanging en de
uitwisseling van visverloven. Voor deze dienst moet het aan de gebruiker in
rekening gebrachte tarief lager zijn dan de kostprijs. Het aan De Post te
betalen tarief is lager dan de kostprijs en beloopt 1,5 EUR. In Wallonië en
Brussel komt dit bedrag voor de helft ten laste van de gebruiker en voor de
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helft ten laste van de regio, terwijl het in Vlaanderen volledig ten laste komt
van de gebruiker.

g) Voor pensioenpostassignaties, de voor gebruikers gratis betaling aan
huis van pensioenen, wordt een compensatie ontvangen van de Rijksdienst
voor Pensioenen; deze vergoeding is tussen de Rijksdienst en De Post
overeengekomen. De Rijksdienst voor Pensioenen is een orgaan van het
ministerie van Financiën. Het verschil tussen de compensatie door de
Rijksdienst en de kostprijs wordt aan de staat gefactureerd. 

h) De overige aan de staat verleende diensten worden gefactureerd tegen
de kostprijs, berekend op basis van de gescheiden boekhouding; het betreft
diensten bestaande in het bijhouden van rekeningen voor de staat en andere
diensten zoals de verzending per post van oproepingsbrieven om aan de
verkiezingen deel te nemen.

19) De tarifering van de financiële diensten die De Post uit hoofde van de wet op de
Postdiensten aan de bevolking moet aanbieden om de toegang van personen
zonder bankrekening tot het bankstelsel te verzekeren, zoals de ontvangst in
bewaring van geldspeciën, de uitvoering van stortingen op rekeningen en de
betaling van postwissels, is vastgelegd bij het koninklijk besluit van 12.1.1970.
Het is inherent aan deze dienst, die bedoeld is voor personen zonder
bankrekening, dat de tarieven aanvaardbaar blijven. Daaruit volgt dat een voorstel
om de tarieven zodanig te verhogen dat de totale, uit de gescheiden boekhouding
blijkende reële kosten volledig worden gedekt, niet door de raad van bestuur van
De Post zou worden aanvaard. Er zij op gewezen dat de regeringscommissaris lid
is van deze raad en er uitdrukkelijk mee belast is te waken over de naleving van de
wet en het beheerscontract, met name wat de aan De Post toevertrouwde
opdrachten van openbare dienst betreft. Deze aan de openbare dienst inherente
ondertarifering komt in de gescheiden boekhouding tot uiting in kosten die [...]*

keer hoger liggen dan de inkomsten die de aanrekening van tarieven aan de
gebruikers opleveren.

20) De traditionele analytische methode was aanvankelijk elementair, maar is
geleidelijk geperfectioneerd en heeft uiteindelijk plaatsgemaakt voor een
boekhouding waarbij de kosten aan de activiteiten worden toegerekend ("activity-
based costing" of "ABC"). Dit boekhoudsysteem is in 1999 ingevoerd en
gezamenlijk door PwC en De Post ontwikkeld. De ABC-benadering is bijzonder
geschikt voor netwerk- en distributiebedrijven die meerdere producten aanbieden.
Terwijl bij de traditionele boekhoudmethode de indirecte kosten worden
uitgesplitst op grond van statistieken die door de verschillende activiteiten worden
gegenereerd, wordt in het kader van de op de ABC-methode gebaseerde
analytische boekhouding uitgegaan van drie grondslagen: de middelen
(bijvoorbeeld de personeelskosten), de activiteiten (bijvoorbeeld de ophaling,
sortering en distributie van de brievenpost) en de kostenbestanddelen (de diensten
van De Post). In dit systeem zijn de kosten van een commercieel product het
resultaat van de optelsom van de kosten van de verschillende activiteiten die tot de

                                                
* Zakengeheim
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totstandkoming van dit product bijdragen. De kosten van elke activiteit resulteren
op hun beurt uit de middelen die eraan zijn toegewezen. 

21) In 2001 en 2002 vertegenwoordigden de overheidscompensaties [...]  %  van de
omzet van De Post. In het jaar 2000, dat representatief is voor de periode die door
het tweede beheerscontract wordt bestreken, is [...]  %  van deze compensaties
naar de uitreiking van dagbladen en tijdschriften gegaan en [...]  %  naar de
betaling aan huis van pensioenen.

22) Wat de commerciële activiteiten van De Post betreft, waren de niet bij
dochterondernemingen ondergebrachte activiteiten in 2001 goed voor [...]  %  van
de geconsolideerde omzet. De postactiviteiten die zijn ondergebracht bij
dochterondernemingen die alleen commerciële diensten aanbieden,
vertegenwoordigden [...]  % . Het aandeel in de inkomsten van de Bank van De
Post en van de Verzekeringen van De Post, die niet in de consolidatie zijn
opgenomen, bedroeg [...]  % van de omzet.

23) De volgende activiteiten zijn niet bij dochterondernemingen ondergebracht: de
dienst voor het meedelen van adresveranderingen aan gebruikers (die De Post
moet verlenen en die in feite qua opzet en tarifering nauw aansluit bij een DAEB),
filatelie, expresse-pakketten [...]  , de individueel uitgereikte, niet-geadresseerde
brievenpost, de "back office" en de "front office" van de commerciële financiële
diensten en de distributie via het kantorennetwerk van commerciële postproducten
(zoals het afleveren van expresse-pakketten) en "partnerproducten", zoals
loterijbiljetten.

24) Het nettosaldo van de ontwikkelingen/verwervingen/afstotingen die sedert 1992
hebben plaatsgevonden, is [...]  . Deze transacties waren vooral geconcentreerd
tussen 1995 en 1998 voor de financiële sector en tussen 1999-2001 voor de
postsector. De Post streeft ernaar het merendeel van haar commerciële activiteiten
die voor het onderbrengen bij dochterondernemingen in aanmerking komen, in de
nabije toekomst ook daadwerkelijk aan dochterondernemingen toe te vertrouwen.
De betrekkingen met de dochterondernemingen zijn "at arm's length".

25) De toegang tot het netwerk van De Post berust op het beginsel dat gelijke
voorwaarden en tarieven gelden voor de dochterondernemingen van De Post en de
concurrerende ondernemingen. In 2001 heeft de Commissie De Post een geldboete
opgelegd omdat zij inbreuk had gepleegd op artikel 82 van het EG-Verdrag door
de verkoop van openbare diensten te koppelen aan de verkoop van commerciële
diensten3.

26) Wat de met de Bank en de Verzekeringen van De Post samenhangende activiteiten
betreft (back office en distributie via het netwerk van De Post), zijn de in dat
verband door De Post ontvangen vergoedingen, die op commerciële basis tussen
De Post en haar financiële partners zijn overeengekomen, vergelijkbaar met de in
het resterende deel van de markt gangbare vergoedingen. Volgens de statistieken
van de Belgische Vereniging van Banken voor 2001 beliep het marktaandeel van
De Post voor de twee belangrijkste producten – rekeningen-courant en

                                                
3 PBEG L 61 van 2.3.2002, blz. 32-53.
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spaarrekeningen/spaarboekjes – als percentage van de totale uitstaande bedragen
respectievelijk 2,32% en 1,77% en qua aantal rekeningen 9,55% en 2,68%. De
distributie van gereglementeerde spaarproducten, zoals producten waarvan de
interesten tot een zeker bedrag van de roerende voorheffing zijn vrijgesteld,
geschiedt tegen de algemeen gangbare voorwaarden.

2.2. De Post en de postmarkt

27) De activiteiten van De Post zijn veel sterker geconcentreerd op de brievenpost dan
die van de grote Europese exploitanten van de universele postdienst (84% van de
geconsolideerde omzet van De Post, waarvan 12% internationaal en [...]  %  via
dochterondernemingen), terwijl de expresse-pakketten, de financiële activiteiten
en de retailactiviteiten slechts respectievelijk 4%, 4% en 2% van de
geconsolideerde omzet uitmaken. Sinds De Post tot een autonome onderneming is
omgevormd, heeft zij een cumulatief negatief saldo van 100 miljoen EUR geboekt
(zie de tabellen 1 A en 1 B in bijlage 1). Deze zwakke prestatie komt met name tot
uiting in het hoge aandeel van de personeelskosten (78%) in de totale kosten: op
31.12.2001 had De Post 40 000 werknemers (voltijdsequivalenten – VTE) in
dienst, waarvan 4/5 onder de statutaire regeling vielen. De tegenvallende prestatie
blijkt eveneens waneer de in 2001 behaalde resultaten met betrekking tot de
activiteiten in de brievenpost met die van buitenlandse exploitanten worden
vergeleken: voor de traditionele postdienst (hoofdzakelijk brievenpost) bedroeg de
exploitatiemarge 1,3%, tegen 19,6% voor de afdeling brievenpost van TPG (de
Nederlandse exploitant) en 16,7% voor de afdeling brievenpost van Deutsche Post
World Net. Wat de tarieven betreft, behoort De Post tot de Europese exploitanten
waarvan de prijzen veelal lager liggen dan het gemiddelde, met name wat de
individuele grensoverschrijdende brievenpost betreft. Dit is met name het geval
wanneer deze prijs wordt vergeleken met de personeelskosten. Zelfs na de
verhoging van de prijs van de postzegel naar aanleiding van de invoering van de
Prior-dienst, blijft de nominale prijs ervan gelijk aan het Europese gemiddelde. 

28) De Belgische postmarkt wordt gekenmerkt door een iets grotere openheid dan die
van andere lidstaten. Zo verzorgt De Post slechts 12% van de niet-geadresseerde
brievenpost (de rest wordt bedeeld door BD, een dochteronderneming van TPG)
en 18% van de expresse-pakketten (de rest is in handen van internationale
exploitanten). De Post verzorgt nog slechts 60 à 80% van de uitgaande
internationale post. 

29) Onlangs zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt op het gebied van de
kwaliteitsverbetering. Volgens het meetinstrument UNEX (EN 13850) van de
International Postal Corporation (IPC) is De Post in 2002 in de rangschikking van
de Europese exploitanten opgeklommen van de negende tot de tweede plaats voor
de gemiddelde levering van individuele zendingen van brieven van eerste klasse
naar andere landen van de Europese Unie op dag+3, hetgeen te danken is aan een
prestatieverbetering op alle trajecten en een vermindering van het aantal trajecten
waarop de prestatie onvoldoende is tot minder dan 4% (beste Europese score).
Ook in het kader van de binnenlandse brievenpost wordt volgens het
meetinstrument Belex (EN 13850) van het BIPT 82,7% van de brieven bezorgd op
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dag+1, tegen 74,9% het jaar voordien. De Post is een van de eerste twee
exploitanten van de universele postdienst die dit overeenkomstig de Europese
normen in te voeren meetinstrument toepast. Ten slotte blijkt uit de opiniepeiling
Eurobarometer 53 van de Europese Commissie betreffende de Europeanen en de
diensten van algemeen belang – een opiniepeiling op basis van in april en mei
2000 gehouden enquêtes – dat de Belgische burgers tevredener zijn over de
kwaliteit van de postdienst (en de ontevredenen minder ontevreden zijn) dan het
gemiddelde in de Europese Unie4.

30) Volgens De Post vertonen de inkomsten uit distributie-activiteiten door
postkantoren conform het ondernemingsplan sinds begin 2003 een stijgende
tendens. Ten slotte is na de installatie van de nieuwe directie in januari 2002
geleidelijk begonnen met de uitvoering van het sociaal plan (met het vertrek in
2002 van […] VTE), al is er sprake van enige vertraging ten opzichte van de
oorspronkelijke vooruitzichten.

2.3. De aanmelding

31) De aanmelding heeft betrekking op een verhoging van het kapitaal van De Post
met 297,5 miljoen EUR, waarbij de kapitaalinbreng zou plaatsvinden in de vorm
van een inschrijving op een kapitaalverhoging. Deze inschrijving kan rechtstreeks
of via de Federale Participatiemaatschappij gebeuren. Als tegenprestatie voor de
inbreng zullen kapitaalaandelen worden toegekend waaraan dezelfde rechten
verbonden zijn als aan de eerder uitgegeven aandelen. De algemene bepalingen
betreffende kapitaalverhogingen zijn vervat in de artikelen 39 en 40 van de wet op
de autonome overheidsbedrijven, terwijl de specifieke bepalingen met betrekking
tot De Post in artikel 147, lid 2, van dezelfde wet zijn opgenomen.

32) Op 1.4.1999 heeft de ministerraad een beginselakkoord bereikt over een
staatsinbreng. De uitvoering van deze beslissing, die het voorwerp heeft
uitgemaakt van een wijziging5 van het tweede beheerscontract, werd afhankelijk
gesteld van de opstelling van een ondernemingsplan dat door de bestuursorganen
van de onderneming diende te worden goedgekeurd en met het sociaal plan diende
te worden gecoördineerd. In afwijking van de aanhef van het tweede
beheerscontract vervingen beide bovengenoemde documenten bij wijze van
uitzondering het ondernemingsplan dat De Post overeenkomstig artikel 6 van het
beheerscontract diende op te stellen.

33) Met de vakbondsorganisaties werd op 21.12.2000 een kaderakkoord en op
4.5.2002 een aanvullend protocol  ondertekend. Ten gevolge van de benoeming
van een nieuw gedelegeerd bestuurder in januari 2002 is het oorspronkelijke
ondernemingsplan grondig herzien. Het nieuwe plan is op 28.6.2002 goedgekeurd
door de raad van bestuur. Dit plan werd bij de oorspronkelijke aanmelding aan de

                                                
4 "Europeans and services of general interest" – Eurobarometer 53 – Studie van INRA op verzoek van
het DG Gezondheid en consumentenbescherming – oktober 2000 –
http://www.europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/facts_euro53_en.pdf.

5 Koninklijk besluit van 16.3.2000 houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het
beheerscontract.
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Commissie overgelegd. Op 8.10.2002 heeft de regering haar beslissing bevestigd
om tot een kapitaalverhoging over te gaan.

34) In het licht van de resultaten voor 2002 zijn in het derde antwoord aan de
Commissie op 13.6.2003 bij wijze van aanvullende inlichting herziene voorlopige
rekeningen verstrekt, waarbij tevens de veranderingen worden belicht naar
aanleiding van de ontwikkelingen van de activiteiten in 2002 en begin 2003. Het
zijn deze vooruitzichten die in deze beschikking worden vermeld.

35) Het sociaal plan heeft ten doel, enerzijds, de omvang van het personeelsbestand
aan te passen en het personeel te herschikken in het licht van de
productiviteitswinsten die uit de operationele verbeteringsinitiatieven
voortvloeien, en, anderzijds, een aantrekkelijke werkgever te worden, onder meer
door beginnende medewerkers beter te betalen. Het sociaal plan bestaat uit twee
delen, waarvan de totale niet-geactualiseerde kosten voor de betrokken periode
[...]   belopen: 

a) een inkrimping van het personeelsbestand door de invoering van verlof
voorafgaand aan het pensioen (een regeling die nauw aansluit bij het wettelijke
brugpensioenstelsel, waarop De Post geen beroep kan doen). Deze regeling
wordt voor de periode 2001-2004 voorgesteld aan statutair personeel van 57
tot en met 59 jaar en met een anciënniteit van 30 jaar;
b) met een reeks andere maatregelen wordt beoogd de
arbeidsvoorwaarden en de productiviteit van het personeel te verbeteren (met
operationele verbeteringsinitiatieven verband houdende premies,
reaffectatievergoedingen, aanzuivering van achterstallige overuren en
vakantiedagen, verhoging van het salaris van jonge postbodes,
arbeidstijdvermindering vanaf 2005); 
c) maatregelen om het absenteïsme te verminderen.

36) Aangezien het statutair personeel, anders dan werknemers uit de particuliere
sector, geen aanspraak kan maken op werkloosheidsuitkeringen, kan De Post geen
beroep doen op het brugpensioenstelsel volgens het gemeen recht, waarvan de
werkingsregels zijn neergelegd in collectief akkoord nr. 17 van 19.12.1974 en
waarbij het bedrag van de maandelijkse uitkeringen 70 à 75% van de laatste
wedde beloopt. Deze bedragen komen derhalve ten laste van De Post en niet van
de sociale zekerheid, zoals het geval is bij een particuliere onderneming die van
het stelsel volgens het gemene recht gebruik kan maken. In 2000 is een
voorziening van 297,7 miljoen EUR gevormd om de kosten van een inkrimping
van het personeelsbestand op te vangen.

37) Het ondernemingsplan berust, enerzijds, op de aanzienlijke mogelijkheden van
De Post om productiviteitswinsten te realiseren en de kosten terug te dringen, en,
anderzijds, op de ruime ervaring van de onderneming op het gebied van de
behandeling van brievenpost, financiële transacties en partnerschappen in de vorm
van "joint ventures". Bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, voornamelijk
via bestaande dochterondernemingen, wordt van deze ervaring gebruik gemaakt.
De overeengekomen investeringen moeten leiden tot een verbetering van de
rentabiliteit van de onderneming en van de kwaliteit van de dienstverlening aan de
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cliënteel, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de scherpere concurrentie, de
liberalisering en de vervanging van papierpost door elektronische
communicatiemiddelen. Aan de opstelling van het plan is meegewerkt door alle
personen die binnen De Post NV en haar dochterondernemingen strategische en
operationele verantwoordelijkheden dragen. Deze personen zijn derhalve
rechtstreeks betrokken bij de verwezenlijking van de doelstellingen. In de
vooruitzichten wordt geen rekening gehouden met de resultaten van de Bank van
De Post en de Verzekeringen van De Post, maar wel met de vergoedingen die De
Post ontvangt voor de activiteiten die zij ten behoeve van de Bank van De Post en
de Verzekeringen van De Post verricht.

38) Het bedrag van de te verrichten investeringen voor nieuwe sorteercentra, een
automatisering van het netwerk, de invoering van nieuwe geavanceerde
computerhulpmiddelen voor het beheer van de netwerkcapaciteit en de logistiek
van de brievenpost en de renovatie van gebouwen beloopt [...] (niet-
geactualiseerde waarde 2003-2007). [...]  %  van deze investeringen zullen gaan
naar commerciële activiteiten, waarvan [...] zijnbestemd voor de
dochterondernemingen alleen. Afgezien van deze investeringen plant De Post een
volledige vernieuwing van haar informaticapark. Daartoe heeft De Post samen met
IBM, Alcatel en Getronix het economisch samenwerkingsverband Operando
opgericht, waarbij De Post haar computerapparatuur zal huren. Dit heeft tot
gevolg dat de vaste activa zullen dalen en de variabele kosten zullen stijgen. 

39) Een groot deel van de investeringen ([...]  %  is bedoeld om de continuïteit van de
openbare dienst op een behoorlijk kwaliteitsniveau te handhaven: sorteercentra
met automatische verwerking tot op het niveau van de postrondes, software voor
de organisatie van de postrondes op het niveau van de postkantoren,
automatisering en opvolging van aangetekende zendingen en invoering van het
meetinstrument Belex (zie punt 29). 

40) Bij de Commissie zijn drie scenario's ingediend. Daarin wordt rekening gehouden
met de recente ontwikkelingen (de resultaten voor 2002 en begin 2003). Deze
scenario's zijn gebaseerd op verschillende hypothesen wat het postvolume en het
marktaandeel per categorie betreft (geadresseerde brievenpost, niet-geadresseerde
brievenpost, administratieve brievenpost, gewone brievenpost en tijdschriften).
Deze verschillen qua volume van de brievenpost zijn immers van
doorslaggevende invloed op de rentabiliteit van een onderneming die zo sterk op
de brievenpost is toegespitst als De Post. 

41) In het meest waarschijnlijke scenario wordt uitgegaan van een algemene
volumedaling met 11,5% in de periode 2002-2007 (combinatie van een
volumedaling met [...]  % en een vermindering van het marktaandeel met [...]  %).
Volgens het IPC-verslag6 is TPG de enige Europese exploitant van de universele
dienst die pessimistischer hypothesen hanteert dan De Post voor de vooruitzichten
op vijf jaar. In het meest optimistische scenario (dat door ruim de helft van de
belangrijkste mondiale exploitanten van de universele postdienst wordt
gehanteerd) wordt gerekend op een lichte volumedaling met [...]  % (volume: [...] 

                                                
6 Mail volumes – the start of an inevitable decline – Market update – IPC – januari 2003.
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%, marktaandeel: [...]  % ten gevolge van een verwachte groei van het
marktaandeel voor categorieën brievenpost die niet tot de huidige voorbehouden
sector behoren), terwijl in het meest pessimistische scenario (vergelijkbaar met dat
van TPG) wordt uitgegaan van een volumedaling met [...]  % (volume: [...]  %,
marktaandeel: [...]  %). 

42) Ook de ondernemingsplannen van de dochterondernemingen en de
inkomstenprognoses van het kantorennetwerk zijn verstrekt en aan de recente
ontwikkelingen aangepast. Noch voor de dochterondernemingen (waarvan de
winsten een aanzienlijke invloed hebben op de algemene rentabiliteit), noch voor
het kantorennetwerk zijn evenwel gevoeligheidstests uitgevoerd.

43) De voornaamste hypothesen luiden als volgt:

a) financiering [...]   met kapitaalkosten van [...]  %: risicoloze rente van
[...]  %, marktrisico van [...]  % en ß7 van [...]  ;
b) een vennootschapsbelastingtarief van 33,99%, dat op De Post NV zal
worden toegepast zodra de winsten [...]  ;
c) een groeipercentage van de netto cashflow van [...]  %  voor De Post
NV8 en van [...]  % voor de dochterondernemingen tijdens de periode 2008-
2012;
d) beginwaarde van de netto-activa berekend [...]  ;
e) eindwaarde berekend op basis van de bruto cashflow van
2012/(kapitaalkosten – perpetuele groeivoet van [...]  % 9.

44) Uitgaande van bovenstaande hypothesen en van het ondernemingsplan zou de
exploitatiemarge van De Post NV in 2007 volgens het meest waarschijnlijke
scenario [...]  % bedragen, volgens het meest optimistische scenario [...]  % en
volgens het meest pessimistische scenario [...]  %. Voor de dochterondernemingen
wordt voor 2007 een exploitatiemarge van [...]  %  verwacht, waarbij twee derden
van de winst voor rekening komt van twee dochterondernemingen, waarvan de
ene reeds winstgevend is en zich nog steeds verder ontwikkelt en de andere zich in
een minder ver gevorderd stadium bevindt. Het betreft het geëxternaliseerde
beheer van elektronische en papierpost ten behoeve van ondernemingen, een
dienst die zeer nauw aansluit bij de kernactiviteit van De Post. Volgens het meest
waarschijnlijke scenario zal het aandeel in de omzet van de bij
dochterondernemingen ondergebrachte activiteiten op vijf jaar tijd bijna
verdubbelen tot [...]  %. 

45) Het algemene interne rendement van De Post bedraagt [...]  % volgens het meest
waarschijnlijke scenario, [...]  % volgens het meest pessimistische scenario en [...]
%  volgens het meest optimistische scenario bij kapitaalkosten van [...]  %. 

                                                
7 [...] – ß = gevoeligheid voor marktschommelingen.
8 Het groeipercentage wordt toegepast op de cashflow van 2007, vermeerderd met de kosten van de
bruggepensioneerden, welke na 2007 niet meer zullen worden gedragen.
9 [...]  .
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2.4. Standpunt van de Belgische autoriteiten

46) Bij de goedkeuring van de kapitaalverhoging van 297,5 miljoen EUR hebben de
Belgische autoriteiten gehandeld als een particuliere investeerder. De maatregel is
alleen aangemeld omwille van de rechtszekerheid.

47) De argumentatie van de Belgische autoriteiten luidt als volgt.

48) De kapitaalinbreng past in het kader van een samenhangend programma van
maatregelen die erop gericht zijn, enerzijds, de productiviteit van De Post te
verhogen in het licht van de openstelling van de postmarkten en, anderzijds, het
eigen vermogen van De Post te versterken. In dit opzicht verschilt de motivering
van de Belgische staat niet van die van enigerlei andere holdingmaatschappij uit
de particuliere sector die haar eigen vermogen wil versterken en zich bij haar
beslissing laat leiden door rentabiliteitsvooruitzichten.

49) In het onderhavige geval, waarin volgens het meest waarschijnlijke scenario
sprake is van een intern rendement van [...]  % (aanzienlijk hoger dan de
kapitaalkosten, die [...]  %  belopen), kan de staat rekenen op een
investeringsrendement dat vergelijkbaar is met het rendement dat een in
overeenstemming met de marktwetten handelende particuliere investeerder zou
verlangen. Dit geldt des te meer omdat de strategische oriëntaties van De Post –
die over vrij stabiele inkomstenbronnen beschikt – erin bestaan, enerzijds, zich
terug te plooien op haar traditionele activiteiten, en, anderzijds, groei-initiatieven
te nemen die weinig kapitaal vergen. Deze nieuwe initiatieven worden ontplooid
op terreinen waarop De Post een goede positie inneemt en die reële
groeimogelijkheden bieden. Volgens de prognoses zou het geconsolideerde
bedrijfsresultaat van De Post omslaan van een negatief saldo in 2002 in een
positief saldo van [...]   in 2007. De Belgische autoriteiten wijzen erop dat de
Commissie een vergelijkbaar rendement toereikend heeft geacht voor de
banksector10, die een hoger risicoprofiel heeft dan de postsector11. 

50) Het feit dat De Post een exploitant van een universele dienst is, staat de toepassing
van het criterium van een bedachtzame particuliere investeerder niet in de weg. Er
zijn immers reeds particuliere investeerders die besloten hebben te investeren in
exploitanten van een universele dienst, waarbij het geen verschil maakt of het de
telecommunicatiesector (bijvoorbeeld Telecom Italia, Belgacom en Teléfonica)
dan wel de postsector betreft. TPG en DPWN, twee van de grootste Europese
exploitanten van postdiensten, hebben een beursnotering en blijven taken van
universele dienst vervullen. Bovendien is het wat de postdiensten betreft niet meer
dan logisch dat niet alleen overheidsinvesteerders aanwezig zijn op de postmarkt.
Richtlijn 97/67 staat de lidstaten immers toe particuliere investeerders die een
vergunning willen om commerciële postdiensten aan te bieden, te verplichten tot
het leveren van de universele dienst (artikel 9). Het leveren van een dergelijke

                                                
10 Zo is een investeringsrendement van 12% als toereikend aangemerkt voor de banksector, zie
beschikkingen betreffende Crédit Lyonnais (26.7.1995, PBEG L 308 van 21.12.1995, blz. 92) en
Westdeutsche Landesbank-Girozentrale (8.7.1999, PBEG L 150 van 23.6.2000, blz. 1).
11 Volgens de financiële analisten van Petercam schommelt de ß van de grote Belgische banken tussen
1,07 en 1,47. Daar staat tegenover dat de ß van TPG en DPWN gelijk is aan 1 (bron: CSFB, rapport
TNT Post Groep, 14.8.2001).
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dienst is derhalve niet onverenigbaar met de belangen van particuliere
investeerders. 

51) De Belgische autoriteiten wijzen er tevens op dat De Post na haar omvorming tot
een autonoom overheidsbedrijf in 1992 veel hogere kosten te dragen heeft gehad
dan particuliere ondernemingen. Ten eerste worden de nettokosten die
voortvloeien uit de door de staat aan De Post opgelegde verplichtingen inzake de
levering van DAEB slechts gedeeltelijk door de staatsbijdragen gecompenseerd.
Alleen al de begrenzing van de terugbetalingen van DAEB die voor een
compensatie in aanmerking komen, resulteerde voor De Post in een verlies van
[...]  in de periode 1997-2002 (zie tabel in bijlage 2). Tijdens dezelfde periode
leidde de levering van financiële diensten van algemeen economisch belang
waarvoor in het kader van het tweede beheerscontract geen compensatie is
ontvangen, tot een verlies van [...]  (zie tabel in bijlage 2). Deze diensten maken
het bankstelsel toegankelijk voor personen zonder bankrekening: zij worden door
geen enkele andere bank in België aangeboden. De betrokken diensten werden
oorspronkelijk aan De Post toevertrouwd bij de wet op de Postdiensten en in de
achtereenvolgende beheerscontracten opgenomen.

52) Ook de statutaire regeling, die op 4/5 van de personeelsleden van De Post van
toepassing is, brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee, vooral voor de
betaling van pensioenen en brugpensioenen. Het feit dat De Post tussen 1992 en
1997 de pensioenuitkeringen van het personeel in plaats van bijdragen in het kader
van het algemene stelsel heeft moeten betalen, resulteerde in extra kosten ten
belope van [...] . Om haar modernisering in het licht van de liberalisering van de
postsector tot een goed einde te brengen, heeft De Post brugpensioenmaatregelen
getroffen waarvan zij de volledige kosten draagt. De extra kosten van de
brugpensioenen ten opzichte van het algemene stelsel bedragen [...]   tussen 1993
en 2001 en [...]   tussen 2002 en 2007.

53)  Als gevolg van de federale parlementsverkiezingen van 18.5.2003 bleef het
besluitvormingsproces binnen de federale regering vanaf 8.4.2003 beperkt tot de
lopende zaken; dat is ook sinds 18.5.2003 het geval. De nieuwe regering zal
wellicht tussen 12.7.2003 en 23.7.2003 worden gevormd.

2.5. Andere maatregelen

54) Vooraleer de aangemelde maatregel te beoordelen, gaat de Commissie na of
De Post sinds haar omzetting in een autonoom overheidsbedrijf niet in aanmerking
is gekomen voor steunmaatregelen die onverenigbaar zijn met de
gemeenschappelijke markt. Hiervoor baseert de Commissie zich op de gescheiden
boekhouding en op een onderzoek van de op De Post toepasselijke wettelijke
maatregelen. Zij heeft zes maatregelen geïdentificeerd die als staatssteun zouden
kunnen worden aangemerkt. Tijdens dit onderzoek heeft zij eveneens
ontoereikende compensaties vastgesteld voor de netto extra kosten van DAEB.
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2.5.1 Maatregel 1 - Vrijstelling van vennootschapsbelasting

55) Volgens artikel 15 van de wet van 6.7.1971 "wordt [De Post] met de staat
gelijkgesteld voor de toepassing van de wetten betreffende de taksen, rechten,
retributies en belastingen ten bate van de staat, de provincies en de gemeenten."
Op het ogenblik van haar omzetting in een rechtspersoon, bleef De Post
onderworpen aan de rechtspersonenbelasting onder dezelfde voorwaarden als de
staat, wat inhoudt dat zij wegens de haar toevertrouwde opdrachten van openbare
dienst niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

2.5.2. Maatregel 2 – Overboeking in 1997 van de voorziening voor pensioenen

56) Overeenkomstig artikel 11 van het eerste beheerscontract werd onmiddellijk na de
omzetting van De Post in een autonoom overheidsbedrijf een voorziening voor
pensioenen ten bedrage van 100 miljoen EUR gevormd met het oog op de
gedeeltelijke dekking van de pensioenuitkeringen die zijn verschuldigd aan de
werknemers uit hoofde van hun tijdens de periode van 1972 tot en met 1992
opgebouwde rechten. In overeenstemming met hetzelfde artikel werden als
tegenprestatie aan De Post de onroerende goederen en onroerende rechten
overgedragen die aangewend werden voor de uitvoering van de brievenpost en de
financiële postdiensten en die nodig zijn voor de instandhouding van een
basisinfrastructuur die de opdracht van openbare dienst over het geheel van het
nationale grondgebied waarborgt. Als gevolg van de aanpassing in 1997 van de
pensioenregeling voor statutaire postbeambten aan de algemene regeling, werd
deze voorziening overgeboekt naar een herwaarderingsreserve. Indien deze
overboeking een overdracht van staatsmiddelen inhoudt of De Post voordeel
oplevert, zou zij als staatssteun kunnen worden aangemerkt.

2.5.3. Maatregel 3 - Voordeel van staatswaarborg

57) Artikel 12 van de wet op de autonome overheidsbedrijven bepaalt dat
overheidsbedrijven de keuze hebben om al dan niet een beroep te doen op de
staatswaarborg voor de leningen die zij aangaan. Het bestaan van een onbeperkt
recht op staatswaarborg zou, in voorkomend geval, staatssteun kunnen vormen.
Het gebruik van staatswaarborg voor leningen waarmee de commerciële
activiteiten van De Post worden gefinancierd zou onverenigbare staatssteun
kunnen vormen indien de betaalde premie lager ligt dan deze welke onder
marktvoorwaarden zou zijn betaald, en a fortiori indien geen enkele premie werd
betaald. Indien tot slot de waarde van het voordeel verbonden aan de
staatswaarborg die wordt verstrekt voor leningen ter financiering van activiteiten
in het kader van de openbare dienst een eventuele overcompensatie inhoudt, zou
dit eveneens staatssteun kunnen vormen.

2.5.4. Maatregel 4 – Vrijstelling van onroerende voorheffing

58) Overeenkomstig het gemene recht zijn de onroerende goederen waarvan De Post
eigenaar is en die voldoen aan de strikte criteria inzake gebruik voor een openbare
dienst nog steeds vrijgesteld, zulks overeenkomstig artikel 253 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen.
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59) Om voor de vrijstelling van onroerende voorheffing in aanmerking te komen,
moeten de onroerende goederen de aard van nationale domeingoederen hebben, op
zichzelf niets opbrengen en voor een openbare dienst worden gebruikt. Voor haar
onroerende goederen die niet voldoen aan deze drie cumulatieve voorwaarden, is
De Post onderworpen aan de onroerende voorheffing. Deze situatie doet zich voor
wanneer een onroerend goed wordt verhuurd aan een derde of ter beschikking
wordt gesteld van een personeelslid, dan wel in geval van verhuur van
dakinstallaties aan GSM-operatoren of wanneer het gaat om onbebouwde
onroerende goederen.

2.5.5. Maatregel 5 – Overcompensatie van financiële diensten van algemeen belang

60) Uit de gescheiden boekhouding in het kader van het eerste beheerscontract blijkt
een overcompensatie ten bedrage van [...]  voor openbare diensten, welke
overcompensatie is toe te schrijven aan financiële openbare diensten maar
enigszins wordt gereduceerd als gevolg van een kleine ondercompensatie voor
openbare postdiensten.

2.5.6. Maatregel 6 – Niet-aangemelde kapitaalverhogingen in 1997

61) In december 1996 heeft de staat besloten 2 miljard BEF (49,6 miljoen EUR) te
storten aan De Post middels een kapitaalverhoging die in maart 1997 plaatsvond.
Deze kapitaalverhoging werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23.12.1996.
Een tweede kapitaalverhoging van 500 miljoen BEF (12,4 miljoen EUR) werd
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5.12.1997 en doorgevoerd op 23.12.1997.
Deze beide kapitaalverhogingen, die in totaal 62 miljoen EUR bedragen, werden
niet aangemeld bij de Commissie.

62) De staat is tot de eerste kapitaalverhoging overgegaan om De Post te compenseren
voor het feit dat de in het eerste beheerscontract overeengekomen compensatie uit
hoofde van de DAEB in het boekjaar 1996 was verminderd met een bedrag dat
gelijk was aan de compensatie voor financiële diensten. De tweede
kapitaalverhoging vloeit eveneens voort uit een ontoereikende compensatie in
hetzelfde boekjaar 1996. Verondersteld werd dat een bedrag van 500 miljoen BEF
was betaald als compensatie voor financiële diensten, maar later bleek dit niet het
geval te zijn.

63) De analyse van De Post werd gedetailleerd uiteengezet in een brief d.d. 16.7.1997
van de gedelegeerd bestuurder aan de voogdijminister12. "Bij de driemaandelijkse
verrekening (…) is er evenwel een verschil gebleken met betrekking tot het
bedrag van de laatste driemaandelijkse vergoeding aan De Post. Aangezien de
totale jaarlijkse vergoeding 12,8 miljard BEF bedraagt, werd geconcludeerd dat de
vierde driemaandelijkse vergoeding slechts 12,8 :4 = 3,2 miljard BEF zou
bedragen, terwijl op basis van de daadwerkelijk aan De Post betaalde bedragen,
zijnde 9,1 miljard BEF voor de eerste drie kwartalen, het bedrag dat nog is
verschuldigd aan onze onderneming 3,7 miljard bedroeg, dat wil zeggen

                                                
12 Bijlage 1 bij het tweede antwoord.
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0,5 miljard BEF meer dan 3,2 miljard BEF. Het Rekenhof heeft bij zijn onderzoek
van de staatsbegroting dit verschil overigens vastgesteld en medegedeeld."

64) Het college van commissarissen heeft het negatieve compensatieverschil
vastgesteld naar aanleiding van zijn onderzoek van de rekeningen van De Post
over het jaar 199713. 

65) In beide gevallen werd om budgettaire redenen gekozen voor een
kapitaalverhoging in plaats van de betaling van een subsidie. Beide
kapitaalverhogingen strekken ertoe de uitrusting te financieren die De Post nodig
heeft om haar taken van openbare dienst te vervullen, met name de oprichting van
industriële sorteercentra en de informatisering van de postkantoren. Halfjaarlijkse
periodieke verslagen werden opgesteld, waarin werd vastgesteld dat het kapitaal in
overeenstemming met beide besluiten werd besteed.

3. Beoordeling

66) Alvorens zich uit te spreken over de verenigbaarheid met het Verdrag van de
aangemelde kapitaalverhoging, moet de Commissie de zes geïdentificeerde
maatregelen beoordelen. Ook al zou de Commissie van oordeel zijn dat de
aangemelde maatregel op zich een tussenkomst van de staat vormt tegen
voorwaarden die een bedachtzame particuliere investeerder ook zou hebben
toegestaan, kan deze maatregel immers alleen als volledig wettig worden
aangemerkt voorzover elk van de andere zes maatregelen hetzij afzonderlijk,
hetzij gezamenlijk niet zelf en voorafgaandelijk onverenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt.

67) Om - al was het maar als potentiële - staatssteun te worden aangemerkt, moet een
maatregel voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 87, lid 1, van het
EG-Verdrag, welke in de communautaire rechtspraak worden gepreciseerd. De
maatregel moet:

a) aan de staat zijn toe te rekenen
b) in welke vorm ook met staatsmiddelen zijn bekostigd
c) het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden
d) en de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of

bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen.

68) Indien sommige van de onderzochte maatregelen potentieel staatssteun vormen,
moet vervolgens worden beoordeeld of zij verenigbaar zijn met de
gemeenschappelijke markt, vooral wanneer het een onderneming betreft waaraan
een DAEB is toevertrouwd.

3.1. Beoordeling van de andere maatregelen dan de aangemelde
kapitaalverhoging als potentiële staatssteun

                                                
13 Bijlage 2 bij het tweede antwoord.
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3.1.1. Maatregel 1 - Vrijstelling van vennootschapsbelasting (zie 2.5.1)

69) Er moet dus worden onderzocht welke de gevolgen zijn van de vrijstelling van
vennootschapsbelasting tijdens de onderzochte periode. 

70) Voor de belastingjaren 1992 tot en met 2002 bedroegen de gecumuleerde
netto-verliezen van De Post 238,4 miljoen EUR. Als gevolg van deze geleden
verliezen zou De Post dus geen vennootschapsbelasting hebben betaald, te meer
daar het fiscale beleid van de onderneming is afgestemd op de toepasselijke
belastingregeling. De toegepaste regeling zou zelfs ongunstig kunnen blijken te
zijn voor De Post aangezien deze de geleden fiscale verliezen niet kon aftrekken
en evenmin de betaalde voorheffingen kon verrekenen.

71) Voor de volledigheid zij tevens opgemerkt dat de dochterondernemingen van
De Post aan de algemene belastingregeling zijn onderworpen.

72) Aan ten minste één van de noodzakelijke voorwaarden om de maatregel als steun
in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag te kunnen aanmerken, is
bijgevolg niet voldaan, aangezien deze maatregel tijdens de beschouwde periode
geen aanleiding heeft gegeven tot een overdracht van staatsmiddelen. Deze
vrijstelling laat eventuele andere maatregelen onverlet die de Commissie in de
toekomst ten aanzien van de handhaving van deze vrijstelling kan nemen.

3.1.2. Maatregel 2 –  Overboeking in 1997 van de voorziening voor pensioenen (zie
2.5.2)

73) Om te bepalen of deze maatregel als staatssteun kan worden aangemerkt, moet
worden onderzocht of sommige activa in 1992 van de regie werden overgedragen
aan het autonome overheidsbedrijf om de tegenwaarde van de voorziening te
financieren, welke in 1997 ten gunste van De Post werd overgeboekt.

74) In het laatste verslag van het Comité van toezicht van De Post als Regie
betreffende het afsluiten van de rekeningen wordt bepaald dat "de lasten uit het
verleden, die voortvloeien uit het koninklijk besluit nr. 521 van 31 maart 1987 tot
het bepalen, bij de Regie der posterijen, van de voorwaarden van toekenning van
terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheid, voorafgaand aan het
rustpensioen, alsmede deze welke inherent zijn aan de belangrijke achterstand in
het toekennen van verloven en rustverloven, terdege [zijn] opgetekend in de
balans, nadat zij als buitengewone kosten werden geboekt en de nodige
beschikbare reserves werden overgeheveld …"14 (zie punt 63).

75) "Daartegen staat een financieel zeer belangrijke verplichting tot jaarlijkse
terugbetaling aan de staat van de pensioenen, in verhouding tot de diensten die
werden verricht tussen 1 januari 1972 en 30 september 1992, niet in de rekeningen
uitgedrukt. Weliswaar bepaalt artikel 11, lid 1, van het beheerscontract dat de

                                                
14 Verslag van het Comité van toezicht van de Regie der Posterijen voor de periode tot
30 september 1992, ondertekend op 14 mei 1993, blz. 2.
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tegenwaarde van de overdracht van bepaalde onroerende goederen van de staat zal
aangelegd worden als voorziening voor die pensioenen, maar het is duidelijk dat
de respectieve activa en passiva in belangrijkheid ver uit elkaar liggen, en
anderzijds moet men zich toch afvragen hoe een afstand door de staat van
onroerend goed, waarvan de mogelijke vervreemding dient te worden uitgesloten,
vermits het niet kan worden gemist bij de postale uitbating, de liquiditeiten kan
doen ontstaan die nodig zullen blijken om de beoogde verplichtingen na te komen.
Welnu, die zeer belangrijke uitgaven, die zich in de toekomst zullen voordoen,
zijn een echte last uit het verleden, die, bij gebrek aan voorzieningen, de
exploitatie van alle volgende boekjaren zal bezwaren15."

76) De tegenwaarde van de overgeboekte voorziening van 100 miljoen EUR bestond
dus uit onroerende goederen die nodig waren voor de postdienst en niet uit extra
activa ter dekking van deze voorziening. Aangezien deze specifieke onroerende
goederen worden gebruikt voor de openbare dienst, konden zij niet door de staat
worden afgestaan. Als gevolg van de overgang van de pensioenregeling voor
statutaire postbeambten naar de algemene pensioenregeling, wogen de verwachte
toekomstige pensioenuitgaven niet langer op de onderneming, hetgeen leidde tot
de overboeking van de voorziening - waarop geen enkele terugneming had
plaatsgevonden sinds de vorming ervan - naar een reserve uit meerwaarden. Deze
ontwikkeling had tot gevolg dat De Post in eenzelfde positie kwam te verkeren als
een commerciële onderneming.

77) Aangezien de overboeking van de voorziening De Post geen voordeel heeft
opgeleverd, is niet voldaan aan ten minste één van de noodzakelijke voorwaarden
voor het bestaan van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het
EG-Verdrag.

3.1.3. Maatregel 3 - Voordeel van staatswaarborg (zie 2.5.3)

78) Een aantal elementen zouden kunnen bijdragen tot het bestaan van staatssteun: het
van rechtswege aanspraak kunnen maken op staatswaarborg, het gebruik van
staatswaarborg voor leningen ter financiering van openbare diensten - waarborg
waarvan de waarde zou kunnen bijdragen tot overcompensatie van openbare
diensten -, een verschillende premie in vergelijking met de marktpremie bij de
financiering van commerciële activiteiten.

79) Artikel 12, lid 2, van de wet op de autonome overheidsbedrijven bepaalt dat indien
de door een autonoom overheidsbedrijf aangegane leningen bij of krachtens wet
van rechtswege in aanmerking komen voor staatswaarborg, dit overheidsbedrijf,
ook als naamloze vennootschap van publiek recht, al dan niet een beroep kan doen
op de staatswaarborg. Overeenkomstig het oude artikel 11 van de wet van
6.7.1971 houdende oprichting van de Regie der posterijen was de regie
gemachtigd onder staatswaarborg leningen op lange, op middellange en op korte
termijn aan te gaan met instemming van de minister van Financiën. Krachtens
koninklijk besluit nr. 517 van 31.3.1987 moeten organismen waaraan

                                                
15 Ibidem.
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staatswaarborg wordt verleend voor de totale verbintenissen zonder dat hen een
alternatief wordt gelaten, bovendien nog steeds jaarlijks aan de schatkist een
premie van 0,25% betalen. Het oude artikel 11 van de wet op de Regie der
posterijen is bij artikel 151 van de wet op de autonome overheidsbedrijven
evenwel opgeheven. De Post kan dus niet van rechtswege aanspraak maken op
staatswaarborg. 

80) Indien De Post de staatswaarborg gebruikt, moet zij krachtens het nog steeds
geldende koninklijk besluit nr. 517 van 31.3.1987 de schatkist een premie voor de
staatswaarborg betalen. In casu heeft De Post sinds haar omzetting in een
autonoom overheidsbedrijf nog geen gebruik gemaakt van de haar geboden
mogelijkheid om leningen onder staatswaarborg aan te gaan. 

81) Aangezien De Post geen gebruik heeft gemaakt van de haar geboden mogelijkheid
om leningen aan te gaan onder staatswaarborg - waarvoor zij niet van rechtswege
in aanmerking komt -, is er dus geen voordeel toegekend aan De Post en is
bijgevolg niet voldaan aan ten minste één van de noodzakelijke voorwaarden voor
het bestaan van steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

3.1.4. Maatregel 4 – Vrijstelling van onroerende voorheffing (zie 2.5.4)

82) De vrijstelling overeenkomstig het gemene recht van onroerende voorheffing is
een selectieve maatregel waarop De Post overeenkomstig het Wetboek van de
inkomstenbelastingen aanspraak kan maken voor de onroerende goederen
waarvan zij eigenaar is en die voldoen aan de strikte criteria inzake gebruik voor
openbare dienst. Deze vrijstelling vormt een verzaking door de staat aan fiscale
inkomsten en dus een overdracht van staatsmiddelen. Zij kan het handelsverkeer
tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden en verleent de postexploitant a priori
een potentieel voordeel dat door De Post wordt geraamd op [...]  voor het
jaar 2000. 

83) De vrijstelling van onroerende voorheffing kan dus potentiële steun vormen in de
zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 

3.1.5. Maatregel 5 - Vastgestelde overcompensatie van openbare diensten tijdens de
periode van het eerste beheerscontract (zie 2.5.5)

84) Uit de gescheiden boekhouding in het kader van het eerste beheerscontract blijkt
een overcompensatie van [...]  voor openbare diensten, waarbij rekening wordt
gehouden met de vermindering van de compensatie door de staat overeenkomstig
het bepaalde in het beheerscontract van 1996 (zie afdeling 3.2). Gelet op het feit
dat de resultaten van de analytische boekhouding in het kader van het eerste
beheerscontract zodanig werden geaggregeerd dat er alleen onderscheid werd
gemaakt tussen financiële openbare diensten en openbare postdiensten, is deze
overcompensatie onvermijdelijk overgewaardeerd, want de overcompensatie van
financiële postdiensten waarvan het tarief onder de kostprijs wordt gehouden, is
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verminderd met de positieve marge van de openbare diensten die volgens de
beginselen van de aanvaardbare prijs, maar onder de kostprijs worden
gefactureerd.

85) Er is ook gebleken dat het als compensatie van openbare postdiensten geboekte
bedrag van 12,4 miljoen EUR niet werd gestort (zie punt 63). De daadwerkelijke
ondercompensatie in het kader van het eerste beheerscontract bedraagt dus [...]  . 

86) In het eerste beheerscontract resulteerden de regels inzake compensatie van de aan
De Post toevertrouwde openbare diensten overeenkomstig artikel 3, lid 2, punt 4,
van de wet op de autonome overheidsbedrijven voornamelijk in een forfaitaire
compensatie ter dekking van de netto effectieve kosten die uit de levering van
DAEB voortvloeien. Het eerste beheerscontract voorzag in een overwegend
forfaitaire compensatie, waarvan het bedrag overeenstemde met de tijdens het
boekjaar 1991 geconstateerde netto effectieve kosten van de DAEB die
overeenkomstig de wet op de Regie der posterijen onder de kostprijs waren
getarifeerd. Het boekjaar 1991 is het laatste volledige boekjaar voordat de wet op
de autonome overheidsbedrijven op De Post werd toegepast.

87) In artikel 10, lid 2, van het beheerscontract wordt de wijze van berekening van de
dekking van de lasten met betrekking tot de brievenpost vastgesteld: "voor heel de
periode waarvoor dit contract geldt, [is] de jaarlijkse vergoeding voor de
brievenpost vastgesteld op een bedrag van 4,8 miljard BEF [120 miljoen EUR].
Bovendien zal een aanvullend bedrag toegekend worden voor de jaren 1993 tot
1996 ten belope van 850 miljoen BEF [21,5 miljoen EUR] voor 1993 en van
650 miljoen BEF [16,25 miljoen EUR] voor elkeen van de jaren 1994 tot en met
1996."

88) In artikel 10, lid 4, waarin de wijze van berekening van de staatsvergoeding voor
de dekking van de lasten met betrekking tot de financiële post vastgesteld, is
bepaald dat "de jaarlijkse vergoeding voor de opdrachten van openbare dienst van
de financiële post wordt vastgesteld op 10 miljard BEF (250 miljoen EUR)".

89) Deze vaststelling van forfaitaire bedragen maakte zowel compensaties op basis
van bestaande gegevens als de vaststelling van duidelijke spelregels voor De Post
mogelijk. Gelet op de complexiteit van de invoering van een betrouwbare
analytische boekhouding in een organisatie die tot dan toe vooral een
begrotingsboekhouding had gevoerd en de specifieke kenmerken heeft van
De Post (onderneming die meerdere producten aanbiedt en haar diensten verstrekt
vanuit logistieke netwerken en distributienetwerken), was de regeling in het eerste
beheerscontract proportioneel, realistisch en gemakkelijk uit te voeren. De
gescheiden boekhouding, waarvan de betrouwbaarheid werd versterkt, bood
bovendien de mogelijkheid om op jaarbasis de overeenstemming tussen de
compensaties en de extra kosten van openbare diensten vast te stellen, zonder dat
het wettelijk mogelijk was om de compensaties hetzij naar boven, hetzij naar
beneden aan te passen. Op basis van deze gescheiden boekhouding heeft de
Commissie de overcompensatie kunnen vaststellen. 

90) Elke overcompensatie die de staat aan De Post betaalt uit hoofde van de
compensatie voor de netto extra kosten van de aan De Post toevertrouwde DAEB
vormt potentiële staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag,
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omdat er een overdracht van staatsmiddelen is, de maatregel het handelsverkeer
tussen de lidstaten kan beïnvloeden en deze maatregel De Post potentieel een
voordeel oplevert. 

3.1.6. Maatregel 6 – Niet-aangemelde kapitaalverhogingen in 1997 (zie 2.5.6)

91) De beide kapitaalverhogingen die niet zijn aangemeld bij de Commissie vormen
potentiële staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag,
aangezien deze kapitaalverhogingen maatregelen van de staat zijn, een overdracht
van staatsmiddelen vormen, het intracommunautaire handelsverkeer kunnen
beïnvloeden, en de mededinging door begunstiging van De Post vervalsen of
dreigen te vervalsen.

3.2. Analyse van de drie potentiële staatssteunmaatregelen die met de
compensatie voor openbare diensten samenhangen

92) Afzonderlijk beschouwd vormen de laatste drie maatregelen - de vrijstelling van
onroerende voorheffing, de compensatie van financiële openbare diensten, de
niet-aangemelde kapitaalverhogingen - potentiële staatssteun. Er moet worden
onderzocht of deze maatregelen als geheel steun vormen ten gunste van De Post.

93) Vanwege hun aard zijn deze steunmaatregelen niet verenigbaar met artikel 87,
lid 2, van het EG-Verdrag. Het zijn noch steunmaatregelen van sociale aard, noch
steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen.

94) Ook vanwege hun aard zijn deze steunmaatregelen evenmin verenigbaar met
artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag. Het gaat niet om steunmaatregelen ter
bevordering van de economische ontwikkeling van streken met een structurele
achterstand, of om steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen
van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te
vergemakkelijken, noch om steunmaatregelen om de cultuur of de instandhouding
van het culturele erfgoed te bevorderen. 

95) Het steunkarakter van deze maatregelen kan daarentegen worden beoordeeld in
het licht van artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag. De specifieke taken van
algemeen economisch belang, die worden weerspiegeld in de opdrachten van
openbare dienst van De Post, werden door de staat in elk van de beheerscontracten
toevertrouwd aan De Post. In de meest recente rechtspraak werd geoordeeld dat,
indien de door de staat toegekende compensaties niet meer bedragen dan de
netto extra kosten van diensten van algemeen economisch belang, De Post geen
enkel voordeel werd verleend en dergelijke maatregelen geen steun vormen. A
contrario, indien de compensaties meer bedragen dan de netto extra kosten, vormt
deze overcompensatie dus onverenigbare steun.

96) Om te beoordelen of er al dan niet sprake is van proportionaliteit, moeten alle
elementen betreffende over- of ondercompensaties van diensten van algemeen
economisch belang in aanmerking worden genomen. 
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97) De overcompensatie die voortvloeit uit de te hoge compensatie voor openbare
diensten tijdens de periode van het eerste beheerscontract en uit de
niet-aangemelde kapitaalverhogingen van 1997 bedraagt ten hoogste [...].

98) De ondercompensatie van met DAEB verband houdende activiteiten in het kader
van het tweede beheerscontract bestaat uit twee onderdelen die werden geraamd
op basis van de gescheiden boekhouding. Het eerste onderdeel heeft betrekking op
het niet-compenseren van een aantal diensten van algemeen economisch belang en
bedraagt [...]. De tweede ondercompensatie vloeit voort uit de op
220 miljoen EUR per jaar vastgestelde begrenzing (met aanpassing aan het
inflatiecijfer) van de compensatie van de andere DAEB en bedraagt [...](zie de
afdelingen 2.5.5, 2.5.6 en de tabel in bijlage 2). 

99) Voordat het voordeel dat is verbonden aan de vrijstelling van onroerende
voorheffing in rekening wordt gebracht, bedraagt de ondercompensatie van de
netto extra kosten van andere diensten van algemeen economisch belang dus [...]
(zie tabel in bijlage 2). 

100) Het aan de vrijstelling van onroerende voorheffing verbonden voordeel zou, ook
al was deze vrijstelling van toepassing op alle activiteiten van openbare dienst, in
totaal [...]   bedragen. De geactualiseerde minimale ondercompensatie van de
netto extra kosten van DAEB bedraagt dus ten minste[...]  . 

Met betrekking tot de te hoge of ontoereikende jaarlijkse netto-compensatie ziet
de situatie er als volgt uit:

a) [...]   tot eind 1993
b) [...]   in 1994 en 1995
c) [...]   eind 1995 
d) [...]   vanaf 1996
e) [...]   na 1996
f) [...]   aan het einde van het eerste kwartaal van 1998
g) [...] vanaf 1998
h) gecumuleerde netto-ondercompensatie die [...]   keer hoger ligt dan de [...]  
maximale overcompensatie (zie tabel hieronder)

Jaarlijks saldo van de netto extra kosten van DAEB
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Jaarlijks [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  

Gecu-
muleerd

[...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  [...]  

Bron: gescheiden boekhouding in de jaarrekeningen

101) Uit de op basis van de (samengestelde) referentierentepercentages van de
Commissie verrichte actualisering van de jaarlijkse over- en ondercompensaties
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blijkt dat de op 1.1.2003 geactualiseerde netto-ondercompensatie van de
extra kosten van DAEB meer bedraagt dan [...]  .

102) De Post heeft dus geen voordeel verkregen door de toekenning van
compensaties door de staat voor de vervulling van haar opdrachten van openbare
dienst omdat de netto extra kosten van DAEB ten minste [...]   hoger liggen dan de
totale ontvangen compensaties. De drie onderzochte maatregelen vormen
overeenkomstig de meest recente rechtspraak dus geen staatssteun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

103) Zelfs wanneer men de compensatie van de netto extra kosten van DAEB als
steun zou beschouwen, zou deze compensatie overeenkomstig artikel 86, lid 2,
van het EG-Verdrag verenigbaar zijn, aangezien deze diensten naar behoren zijn
toevertrouwd aan De Post zonder overcompensatie van hun netto extra kosten en
zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het belang van de Gemeenschap.

3.3. Analyse van de kapitaalinbreng

104) Om dezelfde redenen vormt de aangemelde kapitaalinbreng - aangezien de
historische ondercompensatie van de netto extra kosten van DAEB ten minste [...]
bedraagt en dus hoger ligt dan deze kapitaalinbreng van 297,5 miljoen EUR - op
zich geen staatssteun omdat deze inbreng De Post geen voordeel oplevert of
anders als verenigbare staatssteun moet worden beschouwd.

105) Voorzover de aangemelde kapitaalinbreng dus verenigbaar is met de
gemeenschappelijke markt, behoeft de Commissie niet te analyseren of het besluit
van de staat om het betrokken kapitaal in te brengen in overeenstemming is met
hetgeen een bedachtzame particuliere investeerder zou doen. 

4. Besluit

106) De Commissie heeft besloten geen bezwaar te maken omdat geen enkele
maatregel elementen van staatssteun bevat.

107) De in het verleden verleende vrijstelling van vennootschapsbelasting, de
overboeking van de voorziening voor pensioenen en de mogelijkheid voor De Post
om gebruik te maken van staatswaarborg vormen geen staatssteun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag aangezien deze maatregelen De Post geen
voordeel hebben opgeleverd en er evenmin staatsmiddelen zijn overgedragen.

108) De aangemelde maatregel, de overcompensatie van diensten van algemeen
economisch belang tijdens de periode van het eerste beheerscontract, de twee
kapitaalverhogingen in 1997 en de vrijstelling van onroerende voorheffing voor de
onroerende goederen die voor een openbare dienst worden gebruikt, bevatten
overeenkomstig de meest recente rechtspraak geen elementen van staatssteun,
omdat de waarde van de toegekende compensatie lager ligt dan de
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netto extra kosten van openbare diensten die met deze maatregelen verband
houden.

109) Zelfs indien de in het vorige punt vermelde vier maatregelen steun vormen,
zouden zij overeenkomstig artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag verenigbaar zijn
met de gemeenschappelijke markt omdat zij geen overcompensatie inhouden van
de netto extra kosten van diensten van algemeen economisch belang en zij geen
afbreuk doen aan het belang van de Gemeenschap.

110) Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens bevat die niet mogen worden
bekendgemaakt aan derden, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen
vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen.
Wanneer de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed
verzoek ontvangt, neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en
bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op de
internetsite:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht
aan:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Directie H – Staatssteun II
Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
Fax : + 32 2 296.95.80

Met bijzondere hoogachting,

Voor de Commissie

Mario Monti
Lid van de Commissie
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BIJLAGE 1

Resultaten

Tabel 1A: eerste beheerscontract: exploitatierekening in miljoen EUR**

Miljoen
EUR

1992* 1993 1994 1995 1996

Omzet 379,3 1492 1594 1623,8 1642,6
Kosten 370,8 1494,7 1555,2 1579,6 1644,7

Bedrijfs
resltaat

8,5 -2,7 38,7 44,2 -2,1

Ntwinst 13,6 12,7 26 8,5 -18,5
*laatste kwartaal van het jaar na de omzetting van de regie in een autonoom
overheidsbedrijf

Tabel 1B: tweede beheerscontract

Miljoen
EUR

1997 1998 1999 2000 2001 2002*

Omzet 1681,2 1723,7 1779,1 1815,0 1848,7 1859
Kosten
Kst prsn

1614,1
1285,0

1618,4
1285,8

1745,6
1286,1

1736,7
1307,0

1825,1
1405,2

1900
1450

Bedrijfs
resltaat

67,1 105,3 33,5 78,3 23,6 -41

Ntwinst -9,4 159,3 -7,1 -277,2 38,4 -47
Bron: niet-geconsolideerde jaarverslagen en jaarrekeningen van De Post
** omrekening van de Belgische frank in euro tegen de definitieve omrekeningskoers
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BIJLAGE 2

Netto extra kosten van diensten van algemeen economisch belang
van 1992 tot en met 2002 in miljoen EUR** op nominale basis

Overcompensatie Ondercompensatie

� Kapitaalverhogingen (1997) + 62,0 � Niet terugbetaalde
netto extra kosten van
diensten van algemeen
economisch belang

[...] 

� Overcompensatie van
diensten van algemeen
economisch belang
(1992-1996) eerste
beheerscontract

[...]  � Netto extra kosten van
diensten van algemeen
economisch belang die de
voor terugbetaling
vastgestelde begrenzing
overschrijden

[...]  

� Totaal [...]   [...]   

� Ondercompensatie van de
netto extra kosten van
diensten van algemeen
economisch belang vóór het
in rekening brengen van de
onroerende voorheffing

[...]   

� Vrijstelling van onroerende
voorheffing ([...]   over
10,25 jaar)***

[...]   

� Minimale ondercompensatie
van de netto extra kosten
van diensten van algemeen
economisch belang

[...]   

**omrekening van de Belgische frank in euro op basis van de definitieve wisselkoers
*** op basis van de raming voor het jaar 2000 die wordt geëxtrapoleerd naar de
andere jaren
Bron: berekening op basis van de methode van de gescheiden boekhouding die voor
de respectievelijke boekjaren werd toegepast

                                                


	1. Procedure
	. Achtergrond en omschrijving van de steunmaatregel
	2.1. De Post
	2.2. De Post en de postmarkt
	2.3. De aanmelding
	2.4. Standpunt van de Belgische autoriteiten
	2.5. Andere maatregelen
	2.5.2. Maatregel 2 – Overboeking in 1997 van de v
	2.5.3. Maatregel 3 - Voordeel van staatswaarborg
	2.5.4. Maatregel 4 – Vrijstelling van onroerende 
	2.5.5. Maatregel 5 – Overcompensatie van financi�
	2.5.6. Maatregel 6 – Niet�aangemelde kapitaalver�


	3. Beoordeling
	3.1. Beoordeling van de andere maatregelen dan de
	3.1.1. Maatregel 1 - Vrijstelling van vennootschapsbelasting (zie 2.5.1)
	3.1.2. Maatregel 2 –  Overboeking in 1997 van de 
	3.1.3. Maatregel 3 - Voordeel van staatswaarborg�
	3.1.4. Maatregel 4 – Vrijstelling van onroerende 
	3.1.5. Maatregel 5 � Vastgestelde overcompensa�
	3.1.6. Maatregel 6 – Niet�aangemelde kapitaalver�

	3.2. Analyse van de drie potentiële staatssteunm�
	3.3. Analyse van de kapitaalinbreng

	4. Besluit

