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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt voor dat er voor de postdiensten binnen de EU maximumprijzen en 
bezorgtermijnen worden vastgelegd naar analogie van het beleid op het gebied van mobiele 
telefonie in Europa. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Een betaalbare universele postdienst van hoge kwaliteit was een van de hoofdpijlers van de 
EU-hervorming van de postdiensten. Uit studies en toepassingsverslagen blijkt dat de 
kwaliteit en betaalbaarheid van de universele postdiensten in de hele EU aanzienlijk verbeterd 
zijn, ook bij de grensoverschrijdende postbezorging1.

De universele postdienst omvat met name het ophalen, het sorteren, het vervoeren en het 
bestellen van postzendingen tot twee kilo en postpakketten tot tien kilo. Ook aangetekende en 
verzekerde artikelen vallen eronder. Volgens artikel 12 van Richtlijn 97/67/EG (als gewijzigd 
bij Richtlijn 2002/39/EG en Richtlijn 2008/6/EG) moeten de tarieven voor alle postdiensten 

                                               
1 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de Postrichtlijn 
(richtlijn 97/67/EG, gewijzigd bij richtlijn 2002/39/EG) , COM(2008)884 definitief); WIK, Main developments 
in the postal sector (2010-2013), 2013.
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die onder de universele dienst vallen betaalbaar en kostengeoriënteerd zijn. De hogere prijs 
van grensoverschrijdende postdiensten ten opzichte van soortgelijke binnenlandse universele 
diensten is toe te schrijven aan een aantal factoren. De belangrijkste is dat er bij het sorteren 
en het vervoer meerdere onafhankelijke universele postdiensten betrokken kunnen zijn. 

Met de voltooiing van de volledige openstelling van de markt en een interne markt voor 
postdiensten zullen de tarieven voor grensoverschrijdende diensten naar verwachting meer en 
meer worden afgestemd op de nationale tarieven, met name als postexploitanten filialen 
kunnen opzetten en post via hun eigen bezorgingsdiensten kunnen laten bestellen.

De prijsstellingsverplichtingen van artikel 12 van de postrichtlijn betreffen uitsluitend de 
universele postdienst. De Commissie is zich er echter terdege van bewust dat er ook 
aanzienlijke prijsverschillen kunnen bestaan buiten het bereik van de universele postdiensten. 
Met name nu de e-handel zo sterk groeit, is de levering van kwalitatief hoogstaande en 
kostengeoriënteerde grensoverschrijdende postdiensten essentieel geworden om aan de 
toenemende vraag te kunnen voldoen. 

Daarom heeft de Commissie het voornemen om de grensoverschrijdende e-handel voor e-
verkopers en consumenten verder te faciliteren. Er zijn nieuwe acties en initiatieven in gang 
gezet met betrekking tot de postbezorging, en met name de bezorging van postpakketten in 
het kader van e-handel. In november 2012 heeft de Commissie haar "Groenboek: Een 
geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische 
handel in de EU" vastgesteld, en in december 2013 de mededeling getiteld "Een stappenplan 
voor de voltooiing van de interne markt voor pakketbezorging – Vertrouwen scheppen in 
bezorgdiensten en onlineverkoop stimuleren"1. Dit stappenplan omvat een aantal acties om e-
verkopers en consumenten van kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare diensten 
op het gebied van de grensoverschrijdende pakketbezorging te voorzien, waarbij naar behoren 
rekening wordt gehouden met de behoeften van kmo's en van de minder geavanceerde of 
minder goed bereikbare regio's. Gezien de complexe aard van de postpakketten- en 
bezorgingsmarkt, de snelle veranderingen die die markt doormaakt en de hoge mate van 
product- en procesinnovatie, is in het stappenplan van de Commissie een actieplan voor het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden opgenomen dat momenteel alleen nog uit 
zelfreguleringsmaatregelen bestaat. De Commissie zal echter actief samenwerken met de 
belanghebbenden en de vooruitgang op de voet volgen.

Conclusies

De hervorming van de postdiensten heeft geleid tot een universele postdienst met betere 
dienstverlening en prijzen, zowel binnenlands als grensoverschrijdend, maar de Commissie 
erkent dat er verdere maatregelen nodig zijn om e-verkopers en consumenten van kwalitatief 
hoogstaande, toegankelijke en betaalbare diensten op het gebied van de grensoverschrijdende 
pakketbezorging te voorzien, waarbij naar behoren rekening moet worden gehouden met de 
behoeften van kmo's en van de minder geavanceerde of minder goed bereikbare regio's. De 
Commissie heeft een initiatief gelanceerd met een reeks zelfreguleringsmaatregelen voor het 
bedrijfsleven met het oog op de totstandbrenging van een geïntegreerde pakketbezorgingsmarkt. 
Het bedrijfsleven is nu aan zet, maar de Commissie verwacht op korte termijn concrete 
resultaten te zien en zal erop toezien dat de toezeggingen worden nagekomen.

                                               
1 Groenboek: COM(2012) 698 definitief; Stappenplan: COM(2013) 886 definitief.


