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Opta verstoort de postmarkt 

 

In haar onlangs gepubliceerde jaarlijkse visie op de postmarkt, bekijkt de Opta post door 

een telecombril: zij ziet post als een netwerksector met hoge toetredingsbarrieres, waar 

bijgevolg een rol voor de Opta is weggelegd. TPG zou, op basis van door de Opta 

gereguleerde tarieven, concurrenten toegang tot zijn netwerk moeten bieden. In feite stelt 

de Opta dat de postmarkt alleen aan de strakke hand van de overheid goed kan 

functioneren. Ervaringen in de telecommunicatiesector laten echter zien dat 

interventionistische toezichthouders de marktwerking en de welvaart net zo goed kunnen 

schaden als bevorderen. 

Het feit dat post een netwerksector is, heeft geen enkele beleidsrelevantie. Zoals er zeer 

verschillende markten zijn, zijn er ook verschillen tussen netwerksectoren. Bij sommige, 

zoals spoorvervoer en elektriciteit, zijn delen van het netwerk (het spoorwegnet, het 

hoogspanningsnet) met dusdanig grote en specifieke investeringen verbonden dat duplicatie 

niet rendabel, noch wenselijk is. In dergelijke gevallen kan marktwerking alleen goed van 

de grond komen als concurrenten onder gelijke voorwaarden toegang tot deze 

'monopolistische bottleneck' kunnen krijgen. Zoals Lovers heeft laten zien, is in dergelijke 

gevallen ook een strikte scheiding tussen de netwerkbeheerder en de dienstenaanbieders 

gewenst. Indien immers een dienstenaanbieder ook netwerkeigenaar is, kan deze op 

verschillende manieren concurrenten uit de markt persen. Ook wegvervoer is een 

netwerksector. Hier is het netwerk traditioneel afgescheiden en vrij toegankelijk. Post is 

meer vergelijkbaar met wegtransport dan met het spoor. 

 

 

Hoewel dit in het Nederlandse beleid nog niet tot uiting komt, bestaat er een opmerkelijke 

eenheid van visie binnen de economie, de rechtswetenschap en het Europese beleid met 



betrekking tot de vraag wanneer ex ante regulering wenselijk is. De Europese Commissie 

heeft de consensus goed verwoord in haar richtlijnen voor het nieuwe kader voor 

telecommunicatie: regulering ex ante is alleen gewenst daar waar er substantiele 

toetredingsbarrieres zijn, waar concurrentie 'achter deze belemmeringen' niet tot stand kan 

komen, en wanneer regulier mededingingsbeleid ontoereikend is om het gewenste doel te 

realiseren. De voorwaarden zijn cumulatief: alleen als aan alle drie voldaan is, is speciale 

regulering te overwegen. 

De vraag is dus waar de toetredingsbarrieres in de postsector zijn. Er is op dit moment een 

belangrijke wettelijke, kunstmatige barriere: vervoer van brieven tot 100 gram is aan TPG 

voorbehouden. De wetgever kan deze belemmering met een pennenstreek opheffen. Zijn er 

verder nog natuurlijke barrieres die concurrenten belemmeren en die toegang tot TPG's 

netwerk zouden kunnen rechtvaardigen? 

Marktanalyse wijst uit dat het antwoord 'nee' is. Er zijn nu reeds meerdere partijen op het 

vrijgemaakte deel van de markt actief en zij kiezen ervoor om hun eigen concurrerende 

postnetwerk uit te rollen. Een nadere beschouwing van het postnetwerk van TPG toont aan 

dat dit geen elementen bevat die als 'monopolistische bottleneck' geclassificeerd kunnen 

worden. 

In feite kent de post een heel eenvoudig productieproces. Post wordt verzameld, vervoerd, 

bewerkt, naar bestelcentra vervoerd, en ten slotte bezorgd. Om post te kunnen verzamelen 

zijn geen grote investeringen nodig, zeker niet als men bedenkt dat bijna negentig procent 

van de post door bedrijven, en niet via de rode brievenbussen, wordt aangeleverd. Ook 

sorteren vereist geen grote specifieke investeringen. In plaats van de post te sorteren, 

kunnen nieuwe spelers hun klanten vragen de adressen vooraf (elektronisch) te sorteren. 

Hiervoor is alleen een standaard computerprogramma nodig. Zolang het aantal te 

verwerken partijen beperkt is en deze niet te klein zijn, is dit zeer efficient. Ten slotte is ook 

distributie geen barriere; in bijna elke straat in Nederland zijn dagelijks minstens zes 

concurrerende distributienetwerken actief, waaronder bezorgers van kranten, post, 

ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisbladen. 

Bij dit alles is ook van belang dat post, in tegenstelling tot andere netwerksectoren, erg 

arbeidsintensief is: ongeveer tachtig procent van de totale kosten zijn loonkosten. Deze 



worden vooral door distributie veroorzaakt en juist op dit punt kunnen concurrenten TPG 

relatief eenvoudig onderbieden. 

Er zijn op basis van de wetenschap en het Europese beleid dus geen argumenten te geven 

waarom aan concurrenten gunstige toegang tot het netwerk van TPG geboden zou moeten 

worden. Sterker, dergelijk beleid is ongewenst. Goedkopere toegang tot een bestaand 

netwerk verstoort de 'make or buy'-beslissing in de richting van 'buy' en ontmoedigt 

investeringen - en daarmee ook innovatie - in netwerken, zowel bij de gevestigde partij als 

bij de concurrenten. Bevorderen van dienstenconcurrentie belemmert het ontstaan van 

netwerkconcurrentie en draagt het gevaar in zich van verstoring, 'lock-in' in een bestaand 

netwerk. 

Dienstenconcurrentie zonder netwerkconcurrentie is bovendien geen duurzame 

concurrentie. Dit vraagt om voortzetting van relatief zware interventie door regulering. 

Ervaringen in de telecomsector in de VS en Duitsland laten zien dat 'service providers' die 

van een bestaand netwerk gebruikmaken uiteindelijk ook weer relatief eenvoudig uit de 

markt gedrukt worden. 

Bevordering van dienstenconcurrentie, zonder netwerkconcurrentie, oogt aardig, maar is op 

de lange termijn contraproductief. Het remt innovatie en leidt uiteindelijk niet tot effectieve 

concurrentie, maar houdt een monopolie of kunstmatige concurrentie in stand. Dergelijk 

beleid handhaaft dus ook de noodzaak van een toezichthouder. Opta is echter niet 

ingesteld om zichzelf in stand te houden, maar om concurrentie te bevorderen. 

Eric van Damme is verbonden aan TILEC, het Tilburg Law and Economics Center 

(Universiteit van Tilburg). Op verzoek van TPG Post heeft TILEC een onderzoek uitgevoerd 

naar de vraag of post een netwerksector is. TPG 
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