BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN
EN TELECOMMUNICATIE
PERSBERICHT

Het Marktenhof bevestigt het BIPT-besluit tot weigering van een verhoging
van posttarieven in 2017
Brussel, 11 oktober 2017 – Eerder dit jaar weigerde het BIPT het verzoek van bpost om
de prijzen te verhogen van postdiensten die behoren tot het kleingebruikerspakket.
Bpost ging op 26 mei 2017 in beroep tegen deze beslissing bij het Marktenhof, dat thans
de beslissing van het BIPT bevestigt.
Bpost verzocht in 2016 het BIPT om posttarieven die betrekking hebben op het
“kleingebruikerspakket” te kunnen verhogen. Het kleingebruikerspakket bestaat uit
postdiensten die behoren tot de universele postdienst en die gebruikt worden door de
particulieren en de kleine professionelen, zoals vb. brievenpost, pakjes en aangetekende
zendingen. Alvorens prijsverhogingen voor deze producten in te voeren moet bpost de
goedkeuring vragen aan de postregulator die de verhoging aftoetst aan de volgende wettelijke
principes: betaalbaarheid, transparantie, non-discriminatie en kostenoriëntatie.

Op 21 maart 2017 weigerde het BIPT het verzoek van bpost om deze prijzen te verhogen
aangezien het van oordeel was dat de verhoging het kostenoriëntatieprincipe niet respecteerde
(de andere principes werden wel gerespecteerd). De tarieven voorgesteld door bpost zouden
het immers mogelijk gemaakt hebben om een winstmarge te verwezenlijken die, bovenop de
dekking van de kosten, een redelijke winst van 15% overschrijdt. Deze redelijke winst werd
door het BIPT onder meer vastgelegd op basis van vergelijkingen met andere Europese
postoperatoren. Aangezien de prijsverhoging niet conform het kostenoriëntatieprincipe was
het BIPT gehouden om het verzoek tot tariefverhoging voor 2017 te weigeren.
Bpost ging op 26 mei 2017 in beroep tegen deze beslissing van het BIPT bij het Marktenhof.

Het Hof wijst in een arrest van 11 oktober 2017 het beroep van bpost af. Het Hof stelt namelijk
dat:
• bij het nazicht van de conformiteit van het tariefvoorstel met het principe van
kostenoriëntatie het BIPT binnen zijn bevoegdheden en wettelijke opdracht is gebleven.
Machtsoverschrijding kan het BIPT niet worden verweten.
• het BIPT, op basis van de wet, gehouden was om tegelijk de betaalbaarheid en de
kostenoriëntatie na te gaan. Beide principes hebben immers een afzonderlijke en
autonome betekenis.
• het BIPT de notie van kostenoriëntatie correct heeft geïnterpreteerd door te
beschouwen dat de verplichting een grens zowel naar beneden (prijzen onder de
kosten) als in de hoogte (excessieve marge) inhoudt.
• bij stilzwijgen van de wetgever, het aan het BIPT toekomt om, in de uitoefening van de
appreciatiebevoegdheid die door de wetgever is toebedeeld, de hoogte van de redelijke
marge te bepalen die bpost op het kleingebruikerspakket kan genieten;
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•

geen manifeste appreciatiefout aan het BIPT kan verweten worden bij de berekening
van de marge en van de bepaling van de grens vanaf dewelke de gerealiseerde marge als
onredelijk dient beschouwd te worden.
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