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Het BIPT keurt de tariefverhogingen van bpost voor 2022 goed
Brussel, 7 oktober 2021 – Het BIPT keurt de door bpost gevraagde tariefverhoging van
gemiddeld 6,37% goed. Hierdoor kan bpost vanaf 1 januari 2022 de tarieven verhogen
voor het zogenaamde kleingebruikerspakket, zijnde zowel nationale als internationale
standaardbrieven en -pakjes voor particulieren en kleine professionelen. Zoals de
voorgaande jaren zal de tariefverhoging met name plaatsvinden bij de (prior) brievenpost.
Alvorens prijsverhogingen voor producten behorende tot het kleingebruikerspakket in te voeren, moet
bpost de goedkeuring vragen aan de postregulator. Na analyse door het BIPT van de voorgestelde
tariefverhogingen, op basis van de regels vastgelegd in de postwet, dient het BIPT te concluderen dat
zij voldoen aan de wettelijke principes van uniformiteit, transparantie, non-discriminatie en aan het
wettelijke prijsplafond, oftewel “price cap”-formule genaamd. De gemiddelde tariefverhoging bedraagt
6,37% voor het kleingebruikerspakket als geheel, dat naast de prior en non-prior brieven eveneens de
enkelstuktarieven van aangetekende zendingen, postpakketten en uitgaande grensoverschrijdende
post omvat.
Opnieuw zal de stijging vooral voelbaar zijn binnen het krimpende brievensegment. Dat segment
omhelst de non-prior postzegel die de overgrote meerderheid uitmaakt van de zendingen alsook de
prior postzegel die een beperkter volume vertegenwoordigt.
Door deze verhoging zal de non-prior postzegel in 2020 uitkomen op een stuktarief van 1,19 euro, wat
neerkomt op een stijging met 8,2%. In vergelijking met 2019, toen de non-prior postzegel aan 0,95
euro werd geïntroduceerd, zal de prijs met 25,3% zijn gestegen.
Zo zal de prior postzegel in 2022 tegen een verhoogd stuktarief van 1,89 euro kunnen worden
aangeboden door bpost. Dat is een stijging van +18,1% ten opzichte van 2021 en met +139,2%, meer
dan een verdubbeling, wanneer we kijken naar het tarief van 2017. In dat jaar weigerde het BIPT de
door bpost gevraagde prijsverhoging omdat niet werd voldaan aan het principe van kostenoriëntering.
De later gewijzigde postwetgeving gaat ervan uit dat de nieuwe “price cap”- formule in
overeenstemming is met dat principe en bijgevolg niet meer afzonderlijk te beoordelen is door het
BIPT.
De tariefstijging voor prior brievenpost binnen het kleingebruikerspakket toont zich ook bij de frankering
via een frankeermachine, waar de prijs met 20% zal kunnen stijgen anno 2022 (tot 1,74 euro).
Door dergelijke forse prijsstijgingen kan bpost, ondanks sterke volumedalingen, erg hoge marges
blijven genereren op het kleingebruikerspakket. Het BIPT heeft herhaaldelijk opgemerkt dat de huidige
“price cap”-formule uit de postwet onvoldoende rekening houdt met de vermindering van de kosten
die uit deze volumedalingen volgt. Die wettelijke “price cap”-formule zou bpost zelfs de mogelijkheid
geven om een stijging van gemiddeld 16,37% door te voeren in 2022 voor het geheel van het
kleingebruikerspakket, terwijl er door bpost een tariefverhoging van gemiddeld 6,37% werd
aangevraagd.
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Bij de totstandkoming van de nieuwe postwet en tariefformule, vreesde het BIPT voor een beduidende
impact op de posttarieven voor de kleine gebruiker. Inmiddels is het kleingebruikerspakket over een
periode van 5 jaar gemiddeld reeds 51% duurder geworden.
Deze verhogingen zullen tevens het prijsverschil ten opzichte van de buurlanden verder vergroten. Zo
heeft bijvoorbeeld Frankrijk, een land dat een te bedelen gebied kent dat ongeveer twintig keer groter
is dan dat van België, momenteel zegeltarieven die lager liggen dan in België. Tegenover de andere
buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg) is het verschil nog meer uitgesproken, in die mate zelfs
dat een prior postzegel in deze landen goedkoper is dan een non-prior postzegel (met een stukprijs
van 1,1 euro) in België.
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