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Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-357/07 

TNT Post UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs 

DE DOOR DE BRITSE VENNOOTSCHAP ROYAL MAIL VERRICHTE UNIVERSELE 
POSTDIENST IS VRIJGESTELD VAN BTW 

Royal Mail is btw-plichtig wanneer zij diensten verricht onder voorwaarden waarover 
„individueel” is onderhandeld 

De Zesde btw-richtlijn1 stelt de „openbare postdiensten” vrij van btw, aangezien zij activiteiten 
van algemeen belang verrichten. De postrichtlijn2 heeft het proces van de geleidelijke 
liberalisering van de markt voor postdiensten op gang gebracht. Deze richtlijn stelt regels vast 
inzake de levering van een universele postdienst, alsook criteria voor de afbakening van de 
diensten die aan de leveranciers van de universele dienst kunnen worden voorbehouden. 

In 2001 is Royal Mail als enige leverancier van de universele postdienst in het Verenigd 
Koninkrijk aangewezen. Volgens de aan haar verleende vergunning is Royal Mail verplicht om 
een universele postdienst te verlenen, waaronder ten minste één bezorging aan elk adres en één 
ophaling op elk toegangspunt op elke werkdag, tegen betaalbare en uniform geldende tarieven. 
Vanaf 2006 is de postmarkt in het Verenigd Koninkrijk volledig geliberaliseerd, zonder dat dit 
evenwel de status en de verplichtingen van Royal Mail heeft beïnvloed. Het vervoer door Royal 
Mail van postpakketten en brieven is niet aan btw onderworpen. 

TNT Post biedt „stroomopwaartse diensten” (upstream services) aan voor zakelijke post. Zij 
haalt post op, sorteert deze en levert ze aan bij een regionaal depot van Royal Mail. Vervolgens 
levert Royal Mail „stroomafwaartse diensten” (downstream services) door voormelde post te 
bezorgen, aangezien TNT Post niet over een distributiedienst beschikt. De diensten van TNT zijn 
wel aan btw onderworpen. 

                                                 
1 Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der 
lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme 
grondslag (PB L 145, blz. 1), per 1 januari 2007 vervangen door richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 
28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, 
blz. 1). 
2 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de 
verbetering van de kwaliteit van de dienst (PB 1998, L 15, blz. 14), zoals gewijzigd bij richtlijn 2002/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 (PB L 176, blz. 21). 



TNT heeft beroep ingesteld bij de High Court of Justice waarbij zij de rechtmatigheid van de 
vrijstelling van de postdiensten van Royal Mail aanvecht met het betoog dat haar diensten 
dezelfde zijn als die welke door Royal Mail worden verleend, maar aan btw worden 
onderworpen. Deze rechterlijke instantie heeft het Hof verzocht om uitlegging van de 
uitdrukking „openbare postdiensten” in de context van een volledig geliberaliseerde markt, 
alsook van de omvang van de btw-vrijstelling voor deze diensten. 

Het Hof stelt om te beginnen vast dat de uitdrukking „openbare postdiensten” doelt op de 
exploitanten die de dienstprestaties verrichten, en niet op de diensten zelf, onafhankelijk van de 
hoedanigheid van leverancier ervan. Voorts sluit de liberalisering van de markt de toepassing 
van de vrijstelling niet uit. 

Het Hof brengt in herinnering dat de vrijstelling de doelstelling van algemeen belang nastreeft 
om tegen lage prijzen postdiensten aan te bieden die aan de essentiële behoeften van de 
bevolking beantwoorden. Deze doelstelling valt samen met de omschrijving van de universele 
postdienst die in de postrichtlijn is opgenomen, en dit begrip vormt dus een nuttige referentie 
voor de uitlegging van het begrip „openbare postdiensten”. 

Bijgevolg stelt het Hof vast dat de „openbare postdiensten” moeten worden beschouwd als de 
exploitanten – ongeacht of zij openbare dan wel particuliere dienstverleners zijn – die de 
verplichting op zich nemen, postdiensten aan te bieden die aan de essentiële behoeften van 
de bevolking beantwoorden, en dus in de praktijk in een lidstaat de gehele universele postdienst 
of een deel daarvan te verzekeren. 

Bovendien oordeelt het Hof dat deze uitlegging niet tegen het beginsel van belastingneutraliteit 
indruist, aangezien Royal Mail, gelet op de verplichtingen die krachtens haar vergunning op haar 
rusten, postdiensten verricht op een rechtsgrondslag die aanzienlijk verschilt van die waarop een 
exploitant zoals TNT Post actief is. De diensten van deze twee vennootschappen zijn dan ook 
niet vergelijkbaar. 

Het Hof preciseert evenwel dat niet alle door de openbare postdiensten verrichte diensten 
noodzakelijkerwijs zijn vrijgesteld, ongeacht de intrinsieke aard ervan. Enkel de diensten die 
de openbare postdiensten als zodanig verrichten, in hun hoedanigheid van leverancier van de 
universele postdienst, zijn vrijgesteld. De diensten die worden verricht onder voorwaarden 
waarover individueel is onderhandeld, zijn van de vrijstelling uitgesloten. 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: DE EN ES EL FR HU IT NL PT 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina 
van het Hof 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-357/09  
vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988 
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