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Stakeholders' workshop  
op 26 april 2005  

met betrekking tot  
de Studies van de Commissie van 2005 over de postdiensten 

De postdiensten evolueren snel. Dit is toe te schrijven aan interne druk binnen de sector en aan de 
invloed van de nauw verwante communicatie-, reclame- en vervoersectoren die open staan voor 
concurrentie en een snelle evolutie doormaken. 
In haar mededeling over de tussentijdse evaluatie van Lissabon erkent de Commissie dat de 
overheidsdiensten in een efficiënte en dynamische interne markt een centrale rol hebben. Ook 
dienen aan alle burgers tegen betaalbare prijzen hoge kwaliteitsdiensten van algemeen belang te 
worden verstrekt. 
Gezien de snelle evolutie van de internationale communicatiemarkt en met het oog op de termijn 
van 2006 moet het debat over de toekomst van het postbeleid zo snel mogelijk worden opengesteld 
voor een breed publiek, dat alle belanghebbenden (particuliere en overheidsexploitanten, klanten, 
consumentenverenigingen, sociale partners, NRI’s, ministeries, deskundigen, academici en het 
bedrijfsleven) op zowel nationaal als EU-niveau omvat. 
Vandaar dat de Commissie twee studies verricht, de ene over de ontwikkeling van de concurrentie 
en de andere over de evolutie van het regelgevingmodel voor Europese postdiensten. Eurofedop 
werd verzocht deel te nemen aan twee workshops om de vorderingen van de twee studies toe te 
lichten en aan de Commissie feedback te geven over de conclusies van de adviseurs. Tegen eind 
2005 zal de Commissie beginnen met de studie naar het effect van de volledige voltooiing van de 
interne postmarkt op de Universele Dienstverlening. 
Op 18.01.2005 was voor Eurofedop de secretaris-generaal, Bert Van Caelenberg, op de voorstelling 
van de studies aanwezig. Heden werden de eerste resultaten naar voorgebracht door WIK-Consult 
over het regelgevingmodel en ECORYS over concurrentie (slides in bijlage). 
WIK-Consult maakte een evaluatie van het huidige regelgevingmodel (slides 1-22) en gaf dan 
verder de toekomstvisie aan (slides 23-51). 
Deze toekomstvisie waren voor de operatoren en regulatoren een stap te ver. De vraag was of deze 
studie voldoende informatie gaf om dergelijke toekomstvisie te ontwikkelen. Eurofedop ziet te veel 
in deze stelling een kopie van wat bij de Telecom sector gebeurde. Met het grote verschil dat Post 
geen Telecom is. 
Een aantal belangrijke vragen blijven ook na de discussie bestaan, zo o.a. wie betaalt de universele 
dienstverlening? Tegen eind juni mogen we een eindrapport verwachten, blijft de vraag in hoeverre 
zal WIK-Consult rekening houden met de gemaakte opmerkingen. 
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ECORYS was voorzichtig door bij aanvang te stellen (slide 3) dat hun voorlopige besluiten niet 
noodzakelijk de visie van de Commissie is. Een overzicht van de ambities en strategische opstelling 
van de Postoperatoren (slide 12) maakt duidelijk wie nationaal, regionaal, Europees of globaal 
(wereld) denkt. Nieuwe spelers op de Europese Postmarkt hebben nogal wat klachten (slide 17), 
waar de Commissie wel oren voor heeft. Zoals altijd ziet ook dit studiebureau de concurrentie 
rooskleurig. Er zullen meer diensten ontstaan en de prijzen zullen zakken. De Universele 
Dienstverlening zou gelijk blijven (?) 
Dat er voor dit alles geen echte oppositie meer bestaat moet dus vakbonden aan het denken zetten, 
en aan het reageren zetten. De resultaten van de studie zullen punt zijn aan de agenda van de 
Beroepsraad Post en Telecom in Parijs op 17.06.2005. Onze 3 afgevaardigden in het Europees 
Sociaal Dialoog Comité zullen op de volgende zitting hun standpunten over de 2 studies 
verdedigen. 


