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1. INLEIDING 

1. Bij uitspraak van 11 mei 2017 (hierna: 'verwijzingsuitspraak') heeft de rechtbank 

Rotterdam, Nederland, (hierna: 'verwijzende rechter') drie prejudiciële vragen 

voorgelegd aan Uw Hof. Deze drie vragen hebben betrekking op de uitleg van 

Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt 

voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de 

dienst1 (hierna: ‘Richtlijn 97/67’), als gewijzigd bij Richtlijn 2008/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 

97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor 

postdiensten in de Gemeenschap2 (hierna: ‘Richtlijn 2008/6’). 

2. De voornaamste vragen zijn in essentie of de vereisten van kostengeoriënteerde 

prijzen en het bijhouden van afzonderlijke rekeningen, die zijn vastgelegd in de 

artikelen 12 respectievelijk 14 van Richtlijn 97/67, gelden voor elke afzonderlijke 

dienst die deel uitmaakt van de universele postdienst, danwel enkel voor deze 

universele dienst als geheel. 

3. Na een overzicht van het toepasselijke rechtskader, het hoofdgeding en de 

prejudiciële vragen, zet de Commissie in het onderstaande uiteen hoe deze vragen 

naar haar mening dienen te worden beantwoord. 

2. RECHTSKADER 

2.1. Richtlijn 97/67 

4. Artikel 12 van Richtlijn 97/67 luidt als volgt: 

                                                 
1  PB L 15, 21.1.1998, blz. 14. 

2  PB L 52, 27.2.2008, blz. 3. 
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“Artikel 12  

De lidstaten zien erop toe dat de tarieven voor elk van de diensten die deel 

uitmaken van de universele dienst met inachtneming van de volgende beginselen 

worden vastgesteld:  

— de prijzen moeten betaalbaar zijn en moeten het mogelijk maken diensten aan 

te bieden die voor alle gebruikers, ongeacht geografische locatie, en rekening 

houdende met specifieke nationale omstandigheden, toegankelijk zijn. De 

lidstaten kunnen het aanbieden van een gratis postdienst voor blinden en 

slechtzienden invoeren of in stand houden;  

— de prijzen moeten kostengeoriënteerd zijn en een efficiënte aanbieding van de 

universele dienst stimuleren. Wanneer zulks om redenen van algemeen belang 

noodzakelijk is, kunnen de lidstaten besluiten dat op hun nationale grondgebied 

en/of voor grensoverschrijdende post een uniform tarief dient te gelden voor 

tegen enkelstukstarieven aangeboden diensten en voor andere postzendingen;  

— de toepassing van een uniform tarief sluit niet het recht van de aanbieder(s) 

van de universele dienst uit om met gebruikers individuele prijsafspraken te 

maken;  

— de tarieven moeten transparant en niet-discriminerend zijn;  

— wanneer de aanbieders van de universele dienst speciale tarieven toepassen, 

bijvoorbeeld voor diensten voor zakelijke gebruikers, aanbieders van grote 

partijen post of tussenpersonen die post van verschillende gebruikers 

samenvoegen, passen zij de beginselen van doorzichtigheid en non-discriminatie 

toe ten aanzien van zowel de tarieven als de voorwaarden dienaangaande. De 

tarieven en de voorwaarden dienaangaande worden steeds op dezelfde wijze 

toegepast zowel tussen derden onderling als tussen derden en aanbieders van de 

universele dienst die gelijkwaardige diensten aanbieden. In voorkomend geval 

gelden deze tarieven ook voor andere klanten, met name particulieren en kleine 

en middelgrote ondernemingen, die onder gelijkwaardige omstandigheden van de 

post gebruikmaken” 
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5. Artikel 14 van Richtlijn 97/67 luidt als volgt: 

“Artikel 14 

 De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

boekhouding van de aanbieders van de universele dienst overeenkomstig het 

bepaalde in dit artikel wordt gevoerd.  

2. Aanbieders van de universele dienst houden in hun interne boekhouding 

afzonderlijke rekeningen bij om een duidelijk onderscheid te kunnen maken 

tussen elk van de diensten en producten die onder de universele dienst vallen en 

diensten en producten die er niet onder vallen. De lidstaten maken bij het 

berekenen van de nettokosten van de universele dienst gebruik van de gegevens 

van deze gescheiden boekhouding. Dergelijke interne boekhoudingen moeten 

steunen op consequent toegepaste en objectief gerechtvaardigde normen voor 

kostentoerekening.  

3. Onverminderd lid 4 worden in de in lid 2 bedoelde boekhoudingen de kosten 

als volgt toegerekend:  

a) kosten die direct kunnen worden toegerekend aan een bepaalde dienst of aan 

een bepaald product, worden aldus toegerekend;  

b) gemeenschappelijke kosten, d.w.z. kosten die niet direct kunnen worden 

toegerekend aan een bepaalde dienst of aan een bepaald product, worden als 

volgt toegerekend:  

i) indien mogelijk worden gemeenschappelijke kosten toegerekend op 

basis van een directe analyse van de herkomst van de kosten;  

ii) indien een directe analyse niet mogelijk is, worden de 

gemeenschappelijke kostencategorieën toegerekend op basis van een 

onrechtstreekse koppeling met een andere kostencategorie of groep van 

kostencategorieën waarvoor een directe toerekening mogelijk is; de 

indirecte koppeling is gebaseerd op vergelijkbare kostenstructuren;  

iii) indien directe noch indirecte kostentoerekening mogelijk is, wordt de 

kostencategorie toegerekend op basis van een algemene kostenverdeling 

die wordt berekend op grond van de verhouding tussen, enerzijds, alle 
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uitgaven die direct of indirect aan de universele dienst worden 

toegerekend, en, anderzijds, alle uitgaven die direct of indirect aan de 

andere diensten worden toegerekend;  

iv) gemeenschappelijke kosten die nodig zijn voor het aanbieden van 

zowel universele diensten als niet-universele diensten, worden 

dienovereenkomstig toegerekend; voor universele diensten en niet-

universele diensten worden dezelfde kostendrijvers gehanteerd;  

4. Andere systemen van bedrijfsadministratie mogen alleen worden toegepast als zij 

verenigbaar zijn met lid 2 en goedgekeurd zijn door de nationale regelgevende 

instantie. De Commissie moet vóór de toepassing ervan worden ingelicht.  

5. De nationale regelgevende instanties zien erop toe dat de overeenstemming met 

één van de bovengenoemde systemen van bedrijfsadministratie wordt gecontroleerd 

door een bevoegde instantie die onafhankelijk is van de leverancier van de universele 

dienst. De lidstaten zorgen voor de periodieke bekendmaking van een verklaring van 

overeenstemming.  

6. De nationale regelgevende instantie houdt voldoende gedetailleerde informatie ter 

beschikking over de systemen van bedrijfsadministratie die worden toegepast door 

een leverancier van de universele dienst en legt die informatie desgevraagd voor aan 

de Commissie.  

7. Desgevraagd wordt gedetailleerde boekhoudkundige informatie uit dit systeem 

vertrouwelijk ter beschikking gesteld van de nationale regelgevende instantie en de 

Commissie.  

8. Indien een bepaalde lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van een 

financieringsregeling voor het aanbieden van de universele dienst zoals krachtens 

artikel 7 is toegestaan, en indien de nationale regelgevende instantie van mening is 

dat geen van de in die lidstaat aangewezen aanbieders van de universele dienst al 

dan niet verborgen staatssteun ontvangt en dat er op de markt daadwerkelijk 

volledige concurrentie heerst, kan de nationale regelgevende instantie besluiten de in 

dit artikel vervatte eisen niet op te leggen.  

9. Dit artikel kan evenwel worden toegepast op de aanbieders van de universele 

dienst die zijn aangewezen vóór de datum waarop de markt volledig opengesteld 

moet zijn, zolang er geen andere aanbieders van de universele dienst zijn 
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aangewezen. De nationale regelgevende instantie stelt de Commissie van tevoren van 

een dergelijk besluit in kennis.  

10. De lidstaten kunnen voorschrijven dat de aanbieders van postdiensten die aan 

een compensatiefonds moeten bijdragen een passende gescheiden boekhouding 

invoeren om de werking van het fonds te garanderen.” 

2.2. Nationaal recht 

6. De toepasselijke regelingen van nationaal recht zijn de Nederlandse Postwet 2009 

en de Postregeling 2009. Voor een overzicht van de relevante bepalingen verwijst 

de Commissie naar de verwijzingsuitspraak.3 

3. HOOFDGEDING EN PREJUDICIËLE VRAGEN 

3.1. Hoofdgeding 

7. De procedure in het hoofdgeding betreft een geschil tussen de Autoriteit 

Consument en Markt (hierna: ‘ACM’) enerzijds en Sandd B.V. (hierna: ‘Sandd’) 

anderzijds. Koninklijke PostNL B.V. (hierna: ‘PostNL’) is als derde 

belanghebbende partij bij deze procedure.  

8. ACM is de Nederlandse nationale regelgevende instantie in de zin van artikel 22 

van Richtlijn 97/67. Sandd en PostNL zijn beide postbedrijven met een landelijk 

bezorgnetwerk in Nederland. PostNL is in Nederland de aanbieder van de 

universele postdienst in de zin van artikel 3 van Richtlijn 97/67. 

9. Bij besluit van 15 september 2015 heeft ACM de basistariefruimte, de aanvullende 

tariefruimte en de totale tariefruimte voor de universele postdienst voor 2016 

vastgesteld, op basis van door PostNL aangeleverde informatie en het systeem 

voor kostentoerekening aan de universele postdienst dat daaraan ten grondslag 

ligt. Naar de mening van ACM voldoet dit systeem aan de vereisten van de 

Nederlandse Postwet 2009 en de Postregeling 2009.  

                                                 
3  Zie verwijzingsuitspraak, punten 2 en 3. 
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10. Sandd is evenwel van mening dat dit systeem niet voldoet aan de vereisten die 

gelden uit hoofde van Richtlijn 97/67. Volgens Sandd ontbreekt in dit 

kostentoerekeningssysteem ten onrechte een boekhoudkundige scheiding tussen 

de afzonderlijke diensten die deel uitmaken van de universele postdienst en wordt 

PostNL ten onrechte de mogelijkheid geboden om de tarieven voor deze diensten 

te middelen. Voorts stelt Sandd zich op het standpunt dat ACM bij het vaststellen 

van de tariefruimte ten onrechte is uitgegaan van een gefixeerd wettelijk 

rendement. Om deze redenen heeft Sandd bij ACM bezwaar gemaakt tegen 

genoemd besluit van ACM.  

11. ACM heeft het bezwaar van Sandd bij besluit van 14 juni 2016 ongegrond 

verklaard. De procedure in het hoofdgeding betreft het beroep dat Sandd 

vervolgens heeft ingesteld bij de verwijzende rechter tegen dit besluit op bezwaar 

van ACM. 

3.2. Prejudiciële vragen 

12. Tegen deze achtergrond heeft de verwijzende rechter de volgende prejudiciële 

vragen gesteld: 

"1) Moet artikel 14, tweede lid, van [Richtlijn 97/67] aldus worden uitgelegd dat 

daaruit volgt dat de nationale wet- of regelgeving er in moet voorzien dat 

aanbieders van de universele dienst in hun interne boekhouding afzonderlijke 

rekeningen bijhouden van elk van de diensten en producten die onder de 

universele dienst vallen om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen elk 

van de diensten en producten die onder de universele dienst vallen en diensten en 

producten die er niet onder vallen of volgt uit dit voorschrift slechts dat een 

boekhoudkundig onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de diensten 

en producten die onder de universele dienst vallen en anderzijds diensten en 

producten die er niet onder vallen? 

2) Moet artikel 12, aanhef en achter het tweede gedachtestreepje, van [Richtlijn 

97/67] zo worden uitgelegd, dat elke afzonderlijke dienst die onderdeel uitmaakt 

van de universele dienst kostengeoriënteerd moet zijn? 
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3) Staat het in artikel 12, aanhef en achter het tweede gedachtestreepje, van 

[Richtlijn 97/67] neergelegde vereiste dat de prijzen kostengeoriënteerd zijn en 

een efficiënte aanbieding van de universele dienst stimuleren eraan in de weg dat 

voor onbepaalde tijd een vast rendementspercentage wordt gehanteerd waarmee 

de kosten van de universele postdiensten met het oog op de tariefruimte worden 

verhoogd?" 

4. BEANTWOORDING PREJUDICIËLE VRAGEN 

4.1. Opmerking vooraf 

13. Naar de mening van de Commissie is er aanleiding om, alvorens in te gaan op de 

eerste prejudiciële vraag inzake de boekhoudkundige vereisten van artikel 14, 

eerst de tweede prejudiciële vraag inzake de tariefbeginselen voor de universele 

postdienst van artikel 12 van Richtlijn 97/67 te behandelen.  

14. De eerste en de tweede vraag zijn nauw met elkaar verbonden en liggen in elkaars 

verlengde, zoals ook de verwijzende rechter opmerkt.4 Niet voor niets maken de 

artikelen 12 en 14, die centraal staan in deze beide vragen, allebei deel uit van 

hoofdstuk 5 van Richtlijn 97/67, dat is getiteld ‘Tariefbeginselen en 

doorzichtigheid van de rekeningen’.  

15. Het is volgens de Commissie logischer om eerst de vraag naar de uitleg van artikel 

12 te behandelen, alvorens in te gaan op de uitleg van artikel 14. Op die manier 

wordt aangesloten bij de volgorde van deze twee bepalingen van Richtlijn 97/67. 

Bovendien is het ook inhoudelijk gezien logischer, aangezien het nut van de 

vereisten van artikel 14 inzake de boekhouding voor een belangrijk deel (zij het 

niet uitsluitend) is gelegen in de mogelijkheid die daarmee wordt geboden om te 

kunnen beoordelen en verzekeren dat de tariefbeginselen voor het aanbieden van 

de universele dienst uit artikel 12 worden gerespecteerd.  

                                                 
4  Zie verwijzingsuitspraak, punt 24. 
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4.2. Vraag 2: kostenoriëntatie per dienst? 

16. Met de tweede prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of 

artikel 12, aanhef en tweede gedachtestreepje aldus moet worden uitgelegd dat de 

prijzen van elke afzonderlijke dienst die deel uitmaakt van de universele dienst 

kostengeoriënteerd moeten zijn, of dat dit vereiste slechts geldt voor de prijs van 

de universele dienst als geheel. 

17. Naar de mening van de Commissie geldt het vereiste dat de prijzen 

kostengeoriënteerd moeten zijn voor elk van de afzonderlijke diensten die deel 

uitmaken van de universele dienst. 

18. Dit blijkt reeds uit de bewoordingen van artikel 12. In de aanhef van deze bepaling 

wordt uitdrukkelijk bepaald dat de daarin vastgelegde beginselen in acht moeten 

worden genomen voor “elk van de diensten die deel uitmaken van de universele 

dienst”.5 Zoals de verwijzende rechter terecht opmerkt, zijn soortgelijke 

bewoordingen opgenomen in andere taalversies dan de Nederlandse.6  

19. Daar komt bij dat achter het tweede gedachtestreepje van artikel 12 wordt 

gesproken van “de prijzen” die kostengeoriënteerd moeten zijn. Het gebruik van 

het meervoud bevestigt dat dit vereiste geldt voor meerdere diensten, en dus niet 

alleen voor de universele dienst als geheel. Had dit vereiste alleen gegolden voor 

de universele dienst als geheel, dan had voor de hand gelegen om alleen te 

verwijzen naar “de prijs”. 

20. Bovendien ligt het volgens de Commissie ook in de rede om artikel 12 op deze 

manier uit te leggen, aangezien kostenoriëntatie van de prijzen van elk van de 

diensten die deel uitmaken van de universele dienst de beste manier is om ervoor 

te zorgen dat de prijs van de universele dienst als geheel kostengeoriënteerd is en 

dat marktverstoringen (met name door overcompensatie en kruissubsidiering) zo 

beperkt mogelijk blijven.7 Het is in het belang van de ontvangers van de 

                                                 
5  Onderstreping toegevoegd. 

6  Zie verwijzingsuitspraak, punten 26 en 27. 

7  Vgl. overweging 38 van Richtlijn 2008/6. Zie ook de Mededeling van de Commissie ‘EU-
kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (2011)’ (PB C 
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betreffende diensten, alsmede van de eerlijke mededinging tussen de aanbieder 

van de universele dienst en eventuele concurrenten, dat de prijzen voor elk van 

deze afzonderlijke diensten kostengeoriënteerd zijn. 

21. Daarbij moet ook worden gedacht dat, ingeval van een antwoord dat tegengesteld 

zou zijn aan het antwoord dat de Commissie voorstaat, logischerwijs niet alleen 

het tariefbeginsel van kostengeoriënteerd prijzen alleen zou gelden voor de 

universele dienst als geheel en niet voor elke dienst afzonderlijk, maar ook de 

andere tariefbeginselen die zijn opgenomen in artikel 12, zoals de beginselen van 

betaalbaarheid en beschikbaarheid voor alle gebruikers die zijn opgenomen achter 

het eerste gedachtestreepje daarvan. Een dergelijke uitkomst zou naar de mening 

van de Commissie hoogst onlogisch en onwenselijk zijn: alle diensten die deel 

uitmaken van de universele dienst moeten betaalbaar en beschikbaar zijn voor alle 

gebruikers – dat is nu juist de essentie van de universele dienst. 

22. Kortom, zowel de bewoordingen als de context van artikel 12, aanhef en tweede 

gedachtestreepje en de doelstellingen die met deze bepaling worden nagestreefd 

pleiten voor een uitleg waarbij het tariefbeginsel van kostengeoriënteerde prijzen 

dat daarin is vastgelegd in acht moet worden genomen voor elk van de 

afzonderlijke diensten die deel uitmaken van de universele dienst. 

4.3. Vraag 1: afzonderlijke rekening per dienst?  

23. Vraag 1 is op hoofdlijnen hetzelfde als vraag 2, maar dan komt de vraag aan de 

orde niet in het kader van de inachtneming van de tariefbeginselen van artikel 12, 

maar van de vereisten ten aanzien van de boekhouding van aanbieders van de 

universele dienst die zijn opgenomen in artikel 14 van Richtlijn 97/67.  

24. Meer specifiek is hier de vraag of artikel 14, lid 2 van deze Richtlijn aldus moet 

worden uitgelegd dat het daarin vastgelegde vereiste voor deze aanbieders van het 

                                                                                                                                                 

8, 11.1.2012, blz. 15), punt 44: “Wanneer een onderneming met het beheer van verscheidene diensten 
van algemeen economisch belang is belast, omdat het toewijzende overheidsorgaan of de aard van de 
dienst van algemeen economisch belang verschilt, moet in de interne boekhouding van de 
onderneming kunnen worden nagegaan of er op het niveau van elk van de diensten van algemeen 
economisch belang overcompensatie heeft plaatsgevonden.” 
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bijhouden van afzonderlijke rekeningen geldt voor elke afzonderlijke dienst (c.q. 

product) die deel uitmaakt van de universele dienst, danwel dat dit vereiste alleen 

geldt voor de universele dienst als geheel en het onderscheid aldus enkel ziet op 

de diensten (en producten) die niet vallen onder de universele dienst. 

25. Opnieuw is de Commissie van mening dat het betreffende vereiste geldt voor elke 

afzonderlijke dienst die deel uitmaakt van de universele dienst.  

26. Naar haar mening vloeit dit standpunt logischerwijs voort uit hetgeen zij hiervoor 

reeds heeft opgemerkt. Dat wil zeggen, indien, zoals de Commissie bepleit, op 

vraag 2 wordt geantwoord dat het tariefbeginsel van kostengeoriënteerde prijzen 

geldt voor elk van deze diensten, dan lijkt het logisch en zelfs noodzakelijk dat de 

betrokken aanbieders afzonderlijke rekeningen bijhouden voor elk van deze 

diensten.  

27. Immers, zoals wordt benadrukt in overweging 41 van Richtlijn 2008/6, waarmee 

Richtlijn 97/67 werd gewijzigd, is voldoende gedetailleerde boekhoudkundige 

informatie vereist om te verzekeren dat dit tariefbeginsel wordt gerespecteerd 

(alsmede vanwege de andere redenen die in deze overweging worden genoemd). 

Zulke voldoende gedetailleerde boekhoudkundige informatie is alleen beschikbaar 

indien per afzonderlijke dienst afzonderlijke rekeningen worden bijgehouden. 

Zonder afzonderlijke rekeningen per afzonderlijke dienst kan niet worden 

verzekerd dat genoemd tariefbeginsel in acht wordt genomen in relatie tot elk van 

deze diensten. Artikel 12 zou op dit punt dus een dode letter dreigen te worden en 

de doelstellingen die worden nagestreefd met artikel 14 zouden niet ten volle 

worden verwezenlijkt.  

28. De twijfel van de verwijzende rechter op dit punt lijkt met name samen te hangen 

met de verschillen tussen de diverse taalversies van artikel 14, lid 2 van Richtlijn 

97/67. Met name zijn de woorden “elk van” de diensten die onder de universele 

dienst vallen wel opgenomen in sommige taalversies, zoals de Nederlandse en de 

Engelse, maar niet in andere, zoals de Franse en, hoewel minder duidelijk, de 

Duitse. 
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29. Volgens de Commissie is dit gegeven echter geen aanleiding om deze bepaling op 

een andere manier uit te leggen dan de Commissie voorstaat, waarbij het vereiste 

van het bijhouden van afzonderlijke rekeningen dus geldt voor elke afzonderlijke 

dienst die deel uitmaakt van de universele dienst.  

30. Om te beginnen is het van belang om op te merken dat de andere taalversies zoals 

de Franse en de Duitse weliswaar niet uitdrukkelijk voorschrijven dat de 

afzonderlijke rekeningen elk van de diensten die deel uitmaken van de universele 

dienst moeten omvatten (zij laten dit in het midden en leggen de nadruk op het 

onderscheid tussen de diensten die wel en de diensten die niet onder de universele 

dienst vallen), maar dit ook niet categorisch uitsluiten. De uitleg die de 

Commissie voorstaat, is dus niet onverenigbaar met deze taalversies.  

31. Tegelijkertijd zijn de bewoordingen van taalversies zoals de Nederlandse en de 

Engelse echter wel zodanig dat zij een uitleg uitsluiten waarbij het vereiste van 

een afzonderlijke rekening alleen zou gelden voor de universele dienst als geheel. 

Een uitleg die tegengesteld is aan de uitleg die de Commissie voorstaat, zou dus 

onverenigbaar zijn met de bewoordingen die worden gebruikt in deze taalversies. 

32. Aldus doet de uitleg van de Commissie, niettegenstaande de verschillen tussen de 

diverse taalversies, het meeste recht aan de bewoordingen van deze bepaling, alle 

taalversies in acht nemend. Alleen op deze manier wordt een uitleg contra legem 

voorkomen. 

33. Daar komt bij dat, ingeval van verschillen tussen de taalversies van bepalingen 

van Unierecht, volgens vaste rechtspraak van Uw Hof de ene taalversie niet meer 

betekenis toekomt dan de andere. In dat geval moet de betrokken bepaling in 

versterkte mate worden uitgelegd in het licht van de context daarvan en de 

doelstellingen die daarmee worden nagestreefd.8  

34. Gelet op de samenhang tussen artikel 14, lid 2 en artikel 12 en de duidelijke en 

uniforme bewoordingen van deze laatstgenoemde bepaling op dit punt (ongeacht 

de betrokken taalversie), alsmede de hiervoor genoemde doelstellingen die worden 

                                                 
8  Zie bv. HvJ zaak C-510/10, DR, EU:C:2012:244, punten 44-45. 
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nagestreefd met deze bepalingen, pleit dit gegeven naar de mening van de 

Commissie eveneens voor een uitleg waarbij het vereiste van het bijhouden van 

afzonderlijke rekeningen geldt voor elk van de afzonderlijek diensten die deel 

uitmaken van de universele dienst. 

4.4. Vraag 3 : vast redementspercentage 

35. De derde prejudiciële vraag ziet eveneens op de tariefbeginselen van artikel 12 

van Richtlijn 97/67, en met name de beginselen van kostengeoriënteerde prijzen 

en het stimuleren van een efficiënte aanbieding van de universele dienst die zijn 

vastgelegd achter het tweede gedachtestreepje van deze bepaling. Deze vraag 

spitst zich evenwel toe op een ander aspect, namelijk de verenigbaarheid met deze 

beginselen van het hanteren van een vast rendementspercentage voor onbepaalde 

tijd bij het vaststellen van de kosten van de universele dienst met het oog op de 

tariefruimte.  

36. De Commissie maakt uit de verwijzingsuitspraak op dat de twijfel van de 

verwijzende rechter niet zozeer gelegen is in de hoogte van het 

rendementspercentage dat in het hoofdgeding is gehanteerd als zodanig. De twijfel 

houdt veeleer verband met het gegeven dat dit percentage in 2011 is vastgesteld en 

nadien niet meer is herzien en in het toepasselijke nationale recht ook geen 

regeling voor een dergelijke herziening is opgenomen, zulks terwijl de postmarkt 

voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Deze twijfel is zodanig dat de 

verwijzende rechter tot het voorlopige oordeel komt dat deze aanpak niet 

verenigbaar is met artikel 12 van Richtlijn 97/67.9 

37. De Commissie kan zich vinden in deze zienswijze van de verwijzende rechter.  

38. Feit is dat de tariefbeginselen van artikel 12, waaronder die van 

kostengeoriënteerde prijzen en het stimuleren van een efficiënte aanbieding van de 

universele dienst, in tamelijk algemene bewoordingen zijn vastgelegd. Het staat 

aldus aan de lidstaten om hieraan – binnen de kaders van Richtlijn 97/67 en het 

Unierecht meer in het algemeen – invulling te geven en ervoor zorg te dragen dat 

                                                 
9  Zie verwijzingsuitspraak, punt 31. 
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deze doelstellingen worden verwezenlijkt.10 Het ontbreken van gedetailleerde 

bepalingen in deze Richtlijn op dit punt duidt erop dat de lidstaten hierbij een 

zekere beoordelingsmarge toekomt. 

39. Tegen deze achtergrond ziet de Commissie geen principiële bezwaren tegen het 

vaststellen van een bepaald rendementspercentage, zoals aan de orde in het 

hoofdgeding, als zodanig. Zij neemt daarbij in aanmerking dat het betrokken 

percentage blijkens de verwijzingsuitspraak mede aan de hand van een benchmark 

met vergelijkbare postbedrijven is vastgesteld.11 Daarbij zij echter aangetekend 

dat de Commissie thans over onvoldoende gegevens beschikt om de passendheid 

van het concreet gehanteerde percentage en de onderliggende systematiek in detail 

te toetsen. Als gezegd ziet de vraag van de verwijzende rechter ook niet op dit 

aspect. 

40. Met de verwijzende rechter is de Commissie evenwel van mening dat het hanteren 

voor onbepaalde tijd – zonder enige vorm van herziening op gezette tijden – van 

een dergelijk percentage meebrengt dat niet langer gewaarborgd is dat de prijzen 

die aan de hand daarvan worden vastgesteld kostengeoriënteerd zijn en dat een 

efficiënte aanbieding van de universele dienst wordt gestimuleerd, in tegenstelling 

tot hetgeen is vereist op grond van artikel 12, aanhef en tweede gedachtestreepje 

van Richtlijn 97/67.  

                                                 
10  Vgl. art. 288 VWEU, waar is vastgelegd dat een richtlijn verbindend is ten aanzien van het resultaat 

maar de nationale instanties de bevoegdheid laat vorm en middelen te kiezen. 

11  Zie verwijzingsuitspraak, punt 30. 
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41. Het kan namelijk niet zonder meer worden aangenomen dat een bepaald 

percentage, dat in eerste instantie passend wordt geacht om de nagestreefde 

doelstellingen te verwezenlijken, dat jaren later nog steeds is. Het lijkt in 

tegendeel goed mogelijk dat dat niet het geval zal zijn, zeker naargelang meer tijd 

verstrijkt.  

42. Anders gezegd, in de tariefbeginselen van kostenoriëntatie van prijzen en van het 

stimuleren van een efficiënte aanbieding van de universele dienst van artikel 12 

van Richtlijn 97/67 ligt besloten dat de methodiek en data die een lidstaat toepast 

om deze doelstellingen te verwezenlijken, actueel dienen te zijn. Dat betekent dus 

dat de lidstaat er zorg voor moet dragen dat op gezette tijden wordt geverifieerd 

dat deze methodiek en data nog steeds actueel zijn en aldus passend zijn om de 

nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken. Ontbreekt een dergelijke 

verificatie, dan staat niet vast dat deze tariefbeginselen in acht worden genomen. 

5. CONCLUSIE 

43. In het licht van het vorenstaande, heeft de Commissie de eer Uw Hof voor te 

stellen als volgt op de voorliggende prejudiciële vragen te antwoorden: 

1. Artikel 12, aanhef en tweede gedachtestreepje van Richtlijn 97/67 moet 

aldus worden uitgelegd dat het daarin vastgelegde tariefbeginsel van 

kostengeoriënteerde prijzen geldt voor elke afzonderlijke dienst die deel 

uitmaakt van de universele dienst. 

2. Artikel 14, lid 2 van Richtlijn 97/67 moet aldus worden uitgelegd dat 

het daarin vastgelegde vereiste dat aanbieders van de universele dienst 

afzonderlijke rekeningen moeten bijhouden geldt voor elke afzonderlijke 

dienst (c.q. product) die deel uitmaakt van de universele dienst. 

3. Artikel 12, aanhef en tweede gedachtestreepje van Richtlijn 97/67  moet 

aldus worden uitgelegd dat de daarin vastgelegde tariefbeginselen van 

kostengeoriënteerde prijzen en het stimuleren van een efficiënte 

aanbieding van de universele dienst in de weg staan aan het hanteren van 

een vast rendementspercentage waarmee de kosten van de universele 
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postdiensten met het oog op de tariefruimte worden verhoogd, zonder 

enige vorm van herziening van dit percentage op gezette tijden. 

 

Piedade Costa de Oliveira  Folkert Wilman 

Gemachtigden van de Commissie 




