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Geachte mevrouw Keijzer,  

Met verbazing en teleurstelling hebben wij kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank 
Rotterdam in de procedures tegen uw vergunningverlening voor de overname van Sandd door 
PostNL op basis van artikel 47 Mededingingswet. Een uitspraak die uiteraard leidt tot enige 
zorgen bij medewerkers. 

In de uitspraak lijkt de rechtbank te twijfelen aan het belang van de overname voor de 
werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden in de postsector. De rechtbank wekt zelfs de 
suggestie dat een mogelijk faillissement van Sandd beter zou zijn geweest voor werknemers dan 
de overname.  

Wij begrijpen en delen dit oordeel geheel niet. Geen enkele werknemer zou gebaat zijn geweest 
bij een plots faillissement van Sandd. Met zo’n faillissement waren er vele werknemers in 1 keer 
ontslagen. Door de voorwaarden, die u stelde voor  de overname hadden alle postbezorgers van 
Sandd de mogelijkheid om hun werk te behouden door bij PostNL te gaan werken. De overname 
was naar onze mening juist broodnodig voor het creëren en in stand houden van één bestendig 
en stabiel landelijk postnetwerk, een netwerk dat draait op hard werkende mensen. 

Ook was er bij een faillissement geen sprake geweest van een sociale regeling voor de mensen, 
die niet bij PostNL willen of kunnen werken. Nu hebben de  Sandd-werknemers kunnen  kiezen 
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voor de compensatie die onderdeel was van de sociale regeling, terwijl zij konden solliciteren op 
nieuwe banen toen de arbeidsmarkt nog erg krap was. Hier is massaal gebruik van gemaakt. 

Terugkijkend, dan vinden wij dat PostNL het mogelijke heeft gedaan om de integratie van Sandd 
en PostNL voor de betrokken medewerkers goed uit te voeren. Dit kon alleen gebeuren dankzij 
uw verstandige en in de Tweede Kamer breed gesteunde besluit als gevolg van een uitgebreid 
democratisch beleidsproces, waarover in alle openheid gesproken is. Wij zijn blij dat het 
algemeen belang bij u voorop staat, en de belangen van de maatschappij en medewerkers niet 
terzijde geschoven worden in het belang van doorgeschoten markt- en mededingingsdenken. 
 
Anders dan wat de rechtbank Rotterdam lijkt te zeggen was de overname dus wel degelijk beter voor 
werknemers dan een faillissement van Sandd. Maar dit geldt ook voor de medewerkers van PostNL. 
Een stabiel opererend postbedrijf dat werkzekerheid biedt is van groot belang, zeker in deze onzekere 
(corona) tijden op de arbeidsmarkt. Wat dat betreft kwam uw beslissing precies op tijd om ook de 
belangen van de medewerkers in de postmarkt op de langere termijn te borgen. Wij komen uit een 
periode van zware concurrentie op arbeidsvoorwaarden en voortdurende reorganisaties. Onze 
verwachting is dat door deze consolidatie de sector op een sociale manier afgebouwd kan worden met 
rust en perspectief voor de medewerkers. Wij vinden dat een gewichtige reden van algemeen belang 
bij uitstek, maar de rechter gaat hier totaal aan voorbij. 

Als vakbonden zijn wij bekend met vele voorbeelden uit het buitenland waar de postbezorging 
sterk onder druk staat. In sommige van deze landen, met een vergelijkbare volumedaling zoals in 
Nederland is de dienstverlening drastisch uitgekleed en zijn als gevolg daarvan vele banen 
verloren gegaan. De overname vinden wij daarom van groot belang om zo lang mogelijk een 
vijfdaagse bezorging in stand te houden, waarmee zoveel mogelijk duurzame banen behouden 
kunnen blijven.  

Het moge duidelijk zijn: Gelet op het voorgaande blijven wij groot voorstander van de overname 
en de vergunning die u daarvoor heeft verleend.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
 
Namens de vakbonden FNV, CNV en Bond van Post Personeel, 
 
E.D. Haneveld   A. Zwaagstra  Paul Siemelink 
Bestuurder FNV   Bestuurder CNV  Bestuurder Bond van Post Personeel 
    i./o.   i./o. 
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