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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0647/2008, ingediend door F.K. (Duitse nationaliteit), over 
Deutsche Post

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich uitvoerig over de kwaliteit van de dienstverlening van Deutsche Post. 
Hij is van mening dat de reclame die Deutsche Post maakt niet in overeenstemming is met de 
kwaliteit van de dienstverlening. Hij wil dat de EU goede regelgeving opstelt voor Deutsche 
Post.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener bevestigt dat Deutsche Post AG (DPAG) een groot aantal niet aangetekende 
postzendingen (pakjes) niet bij hem heeft bezorgd. De “verliezen” in kwestie zouden moeten 
worden beschouwd als “diefstal.” Indiener verklaart verder dat de “klantenservice belachelijk 
slecht was en van nul en gener waarde”, en in het bijzonder dat “als er al antwoord wordt 
gegeven, dat weken kan duren.” Antwoorden in dit verband “bestaan meestal uit een 
standaardtekst met een excuus.” Maar aan het slot van zijn verzoekschrift verklaart hij: “Alle 
bij de Deutsche Post ingediende klachten bleven onbeantwoord.” Uit het verzoekschrift blijkt 
niet dat indiener contact heeft gezocht met de nationale regelgevende instantie om zich te 
beklagen over DPAG.

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 
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postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst1, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 2002/39/EG2 en Richtlijn 2008/6/EG3 (hierna te noemen: richtlijn 
inzake postdiensten) bepaalt in artikel 19 dat lidstaten erop toezien dat er transparante, 
eenvoudige en niet te dure procedures worden ingevoerd voor de behandeling van klachten 
van gebruikers, met name in geval van verlies, diefstal, beschadiging of niet-naleving van de 
kwaliteitsnormen van de dienst. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat geschillen door middel van deze procedures binnen een redelijke termijn op 
billijke wijze kunnen worden geregeld en dat er voor gerechtvaardigde klachten een systeem 
van terugbetalingen en/of vergoedingen bestaat. De eisen die de richtlijn inzake de 
postdiensten stelt, zijn in Duitsland omgezet in de Postwet (Postgesetz, PostG) en de 
Postdienstverordening (Postdienstleistungsverordnung, PDLV, hierna te noemen: 
Postdienstverordening). Op basis hiervan heeft indiener de mogelijkheid zijn beklag te doen 
bij de leverancier van de universele dienst in kwestie (in zijn geval DPAG). Als de klacht naar 
het oordeel van de klager niet bevredigend wordt afgehandeld, kan hij zich vervolgens 
wenden tot de nationale regelgevende instantie (hier: de Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen). Nadere details zijn uitgewerkt in paragraaf
10, lid 1 van de Postdienstverordening. Daar staat dat na een mislukte poging tot schikking 
van een geschil tussen de verlener en gebruiker van postdiensten, de laatste zich bij de 
regelgevende instantie kan beklagen over de inbreuk op zijn rechten zoals neergelegd in de 
Postdienstverordening. Met name geldt dat bij verlies, diefstal of schade aan poststukken. De 
regelgevende instantie zorgt vervolgens dat geschillen binnen een redelijke termijn en op 
billijke wijze (paragraaf 10, leden 2 en 3) worden opgelost. De Postdienstverordening 
voorziet niet in een stelsel van terugbetalingen en vergoedingen, omdat gebruikers hun 
postzendingen kunnen verzekeren en met de postdienst direct afspraken kunnen maken over 
de consequenties in geval van verlies, diefstal of schade. 

De Commissiediensten hebben klager geïnformeerd over de rechten die de 
Postdienstverordening hem verleent, door middel van een brief gedateerd 30 oktober 2008.

Voorts dient te worden opgemerkt dat 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 Gemeenschap niet alleen de uiterste 
datum vastlegt van de volledige marktopening van de postdiensten voor mededinging (op 
respectievelijk 31 december 2010 en 31 december 2012), maar ook het bovengenoemde 
systeem voor de behandeling van klachten van gebruikers heeft uitgebreid tot alle 
postbedrijven. Duitsland heeft zijn postmarkt al geliberaliseerd op 1 januari 2008.
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