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1. DOEL
1. Dit besluit betreft de verklaring van overeenstemming van het kostenberekeningssysteem
voor bpost voor het jaar 2015 opgesteld door het College van Commissarissen in opdracht
van het BIPT. Deze verklaring is opgesteld conform de wet van 21 maart 1991 betreffende
de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (hierna “Wet van 21 maart
1991”) en het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de analytische boekhouding
van de aanbieder van de universele dienst (hierna “het KB van 25 april 2014”).

2. RETROACTEN
2. In zijn besluit van 30 mei 2007 met betrekking tot de specificatie met betrekking tot de
controle van de analytische boekhouding van bpost NV, om jaarlijks een
conformiteitsverklaring op te stellen heeft het BIPT de opdracht van het College van
Commissarissen gepreciseerd.
Als volgt:
-

-

Het in overeenstemming brengen van de analytische boekhouding met de algemene
boekhouding;
Verificatie van het causale verband tussen de cost drivers en de activiteiten die in de
analytische boekhouding opgenomen zijn, waarbij dat principe ook geldt voor de
toerekening van de BU's en de SU's;
Verificatie via peiling van de juistheid van de statistische gegevens die worden
ingevoerd in het costing-model van bpost;
Verificatie van de juistheid van de classificatie van de producten in klasse
“Voorbehouden”, “Universeel”, “Openbaar” en “Commercieel”;
Verificatie van de toerekening van de Global Sustaining;
Verificatie van de processen / procedures inzake wijziging en invoering van de
basisgegevens in de analytische boekhouding.

Deze verificaties werden overgenomen in het reeds aangehaalde KB van 25 april 2014.
3. De conformiteit van het kostentoerekeningssysteem van bpost voor 2006 werd
gepubliceerd op 12 november 2009. De conformiteit van het kostentoerekeningsysteem van
bpost voor 2007, 2008 en 2009 werd gepubliceerd op 23 maart 2012. Vervolgens werd de
conformiteit van het kostentoerekeningsysteem van bpost voor 2010 gepubliceerd op 9
augustus 2013, de conformiteit voor 2011 en 2012 op 20 februari 2014 en de conformiteit
voor 2013 op 28 februari 2015. Op 19 april 2016 volgde ten slotte de conformiteit
aangaande 2014.
4. Het College van Commissarissen heeft zijn finaal verslag inzake de conformiteit van het
kostentoerekeningssysteem van bpost voor 2015 overgezonden aan het BIPT op 4
december 2017.
5. Het ontwerp van besluit met betrekking tot deze conformiteitsverklaring werd
goedgekeurd door de Raad van het BIPT op 12 december 2017.
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6. Vervolgens werd bpost geraadpleegd. bpost heeft zijn antwoord, met aanduiding van de
vertrouwelijke secties, verzonden op 2 januari 2018. Daarna kon overgegaan worden tot het
opstellen van een publiceerbare niet-vertrouwelijke versie. Deze aangepaste versie werd
nogmaals voorgelegd aan bpost op 24 januari 2018.

3. JURIDISCHE BASIS EN BASISPRINCIPES
3.1. Juridische basis
7. Huidig besluit wordt genomen in toepassing van artikel 144 septies van de wet van 21
maart 1991 en artikel 19 van het KB van 25 april 2014.
Artikel 144 septies van de wet van 21 maart 1991 schrijft voor:
“Het Instituut ziet erop toe dat :
- de in de artikelen 144quinquies en 144sexies bedoelde interne analytische boekhouding
wordt gecontroleerd door het College van Commissarissen of elke andere door het BIPT
aangeduide bevoegde instelling die onafhankelijk is van de aanbieder van de universele
dienst. De Koning stelt de modaliteiten van de controle op de naleving van de artikelen
144quinquies en 144sexies van de wet vast. De controlekosten worden ten laste genomen
door de aanbieder van de universele dienst;
- jaarlijks een conformiteitsverklaring wordt gepubliceerd. De inhoud en de modaliteiten
van deze publicatie worden vastgesteld door de Koning. De conformiteitsverklaring
refereert niet aan en bevat geen vertrouwelijke informatie bepaald in artikel 144sexies, §
5.”
Artikel 19 van het KB van 25 april 2014 luidt:
“Het Instituut richt elk jaar een verklaring van overeenstemming of niet-overeenstemming aan
de universeledienstaanbieder op basis van het verslag bedoeld in artikel 18 van dit besluit.
Het besluit van het Instituut met deze verklaring wordt gepubliceerd op zijn website.”
Artikel 18 van het KB van 25 april 2014 stelt:
“Het jaarlijkse verslag van de auditeur bevat op zijn minst de gedocumenteerde beschrijving
van de uitgevoerde verificaties, indien van toepassing, de vastgestelde onregelmatigheden, zijn
aanbevelingen en zijn conclusie.
Het verslag van de auditeur dient als basis voor de overeenstemmingsverklaring gepubliceerd
door het Instituut”.
De verificaties waarnaar in artikel 18 van het KB van 25 april 2014 verwezen wordt,
worden omschreven in de artikelen 11 tot en met 17 van het voornoemde koninklijk
besluit.

3.2. Basisprincipes
 De volgende basisprincipes zijn van toepassing wanneer het gaat om kosten of inkomsten: 

- Causaliteitsbeginsel: de kosten moeten direct of indirect worden toegeschreven aan de
diensten die de kosten hebben "veroorzaakt". Dit veronderstelt dat de relevantie van
elke kostenpost wordt nagegaan, dat de relevante kostenfactor ("cost driver") wordt
geïdentificeerd en gekwantificeerd en dat die cost driver wordt gebruikt voor het
toewijzen van de daarmee overeenstemmende kosten.
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Methodes van het type “Activity-Based Costing” (ABC) moeten worden gebruikt. ABC is
een methode die gebaseerd is op cost drivers die de kosten volgen en toewijzen aan de
hand van de uitgevoerde activiteiten en waarbij duidelijke oorzakelijke verbanden
kunnen worden gelegd tussen de activiteiten, de kosten die ermee verband houden en
de resultaten van die activiteiten.
-

Objectiviteitsbeginsel: de toewijzing van de kosten moet objectief zijn en mag geen
voor- of nadelen inhouden voor de operator of voor bepaalde producten, diensten of
netwerkelementen.

-

Consistentiebeginsel: de verdelingsregels moeten, in de mate van het mogelijke,
vergelijkbaar zijn van jaar tot jaar. Wanneer veranderingen in de methode, structuur,
interne organisatie of werking een aanzienlijke impact hebben, moeten de aard en de
rechtvaardiging van die veranderingen duidelijk worden uiteengezet.

-

Transparantiebeginsel: het systeem voor kostentoerekening moet worden toegelicht
in een gedetailleerde en volledige documentatie. De operator moet de gebruikte
methodes en het toerekeningssysteem uitvoerig kunnen uitleggen.

9. Naast het feit dat het kostentoerekeningssysteem moet voldoen aan het causaliteits-,
objectiviteits-, consistentie- en transparantiebeginsel, moet de informatie die door het
systeem wordt gebruikt en de informatie die eruit wordt gehaald:
-

Relevant zijn, namelijk nuttig zijn voor het besluitvormingsproces (in dit geval gaat het
om de besluiten die door de regulator kunnen worden genomen) en te gepasten tijde
beschikbaar zijn;

-

Betrouwbaar zijn, namelijk volledig, vrij van materiële fouten en systematische fouten,
waardoor een waarheidsgetrouw beeld wordt weergegeven. Wanneer monsters
gebruikt worden om de toewijzing van de kosten af te leiden, moeten de
steekproefmethodes steunen op erkende statistische technieken;

-

Vergelijkbaar zijn, om zo de ontwikkelingen en verschillen in de tijd tot uiting te
brengen;

-

Materieel zijn: informatie is materieel als de weglating ervan of een onjuiste weergave
redelijkerwijze een invloed zou hebben op de interpretatie van de resultaten of de
besluiten die op basis van het kostentoerekeningsssysteem moeten worden genomen;

-

Verifieerbaar zijn: de gegevens moeten kunnen worden gevolgd en op elkaar worden
afgestemd aan de hand van een toewijzingsprocedure, vanaf de brongegevens tot het
eindresultaat. De operator moet bovendien de nodige gegevens bewaren om de controle
van het kostentoerekeningssysteem mogelijk te maken.

4. CONFORMITEITSVERKLARING
10. In bijlage vindt men het jaarlijkse verslag (niet-vertrouwelijke versie) opgesteld door de
auditeur, het College van Commissarissen, in opdracht van het BIPT. Dit verslag bevat op
zijn minst de gedocumenteerde beschrijving van de uitgevoerde verificaties, indien van
toepassing de vastgestelde onregelmatigheden, zijn aanbevelingen en zijn conclusies, en
dient als basis voor de overeenstemmingsverklaring die het BIPT publiceert.
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5. BESLUIT
11. Overeenkomstig het artikel 19 van het KB van 25 april 2014 neemt het BIPT huidig besluit
waarin het een verklaring van overeenstemming aan de universeledienstaanbieder richt.

6. BEROEPSMOGELIJKHEDEN
12. Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de
rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari
2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en
telecommunicatiesector hebt u de mogelijkheid om tegen dit besluit beroep in te stellen bij
het Marktenhof , Poelaertplein 1, B-1000 Brussel. Het beroep wordt, op straffe van
nietigheid die ambtshalve wordt uitgesproken, ingesteld door middel van een ondertekend
verzoekschrift dat wordt ingediend ter griffie van het hof van beroep van Brussel binnen
een termijn van zestig dagen na de kennisgeving van het besluit of bij gebreke aan een
kennisgeving, na de publicatie van het besluit of bij gebreke aan een publicatie, na de
kennisname van het besluit.
13. Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid de vermeldingen vereist door artikel 2, §
2, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot
het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Indien het
verzoekschrift elementen bevat die u als vertrouwelijk beschouwt, dan moet u dat
uitdrukkelijk aangeven en op straffe van nietigheid, een niet-vertrouwelijke versie van dat
verzoekschrift indienen. Het BIPT publiceert op zijn website het verzoekschrift dat door de
griffie van het gerecht genotificeerd is. Elke belanghebbende partij kan in de zaak
tussenkomen binnen dertig dagen na deze publicatie.
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