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D I E N S T E N

RechtbankRotterdam
vernietigt overname
vanSandddoorPostNL

Van onze redacteur
Amsterdam

Devergunningdiewas verleend voordeover-
name van postbedrijf Sandd door PostNL, is
vernietigd door de Rotterdamse rechter. Dat
heeftderechtbankgisterenbekendgemaakt.

De vergunning was een vereiste voor de
overname van de tweede speler op deNeder-
landse postmarkt doormarktleider PostNL.
Eenwoordvoerder van de rechtbank kon gis-
teren niet zeggen of de overname numet te-
rugwerkende kracht ongedaanmoetworden
gemaakt.HetministerievanEconomischeZa-
kenwildaarevenmineenuitspraakoverdoen.

Volgens PostNL kan de fusie nietmeer te-
ruggedraaidworden omdat de integratie van
Sannd is afgerond en de gehele postvoorzie-
ningsinds1februari looptviahetnetwerkvan
PostNL. ‘Het netwerkt van Sandd is ontman-
teldendekrimpvandepostmarkt inheteerste
kwartaalmet12,8% toontaandatdeonderlig-
gendenoodzaak vande consolidatie een rea-
liteit is.We vertrouwen er dan ook op dat het
kabinet zorgvuldig handelt in het belang van
depostvoorziening endewerkgelegenheid.’

Het kabinet gaf PostNL eind september
2019 toestemming voor de overname van
zijngrote rivaal Sandd, ondankseennegatief
advies van de toezichthouder Autoriteit Con-
sument &Markt. De overnamemoet PostNL
optermijnsynergievoordelenvan€50mlntot

€60mln per jaar opleveren, werd destijds ge-
zegd.StaatssecretarisMonaKeijzer (EZ)woog
bij de vergunningverleningmee datmet een
overname veel banen behouden zouden blij-
ven.Doordekrachtenbundelingontstondna
jarenweer eenpostmonopolie inNederland.

Eengroepfranchisenemersvanpostbezor-
gerSanddstapte innovembernaarderechter.
Zijverwetenhetkabineteenonzorgvuldigebe-
langenafwegingtehebbengemaakteneisten
financiële compensatie voorwat zij contract-
breuknoemden.

Bij het besluit om de vergunning voor de
overnameteverlenen,hadstaatssecretarisvan
EconomischeZakenMonaKeijzereenberoep
gedaanopeenbijzondereregelingindeMede-
dingingswet.Diemaakthetmogelijkom‘on-
dankseeneerdereweigeringvandegevraagde
vergunning door de Autoriteit Consument &
Markt tocheenvergunningteverlenen’,aldus
de rechtbank inde toelichtingophet vonnis.

Opdebijzondere regelingmageenberoep
wordengedaanalsdeovernamevangrootbe-
lang is en dat belang zwaarder weegt dan de
vrees voor het beperken vande concurrentie.
Het was volgens de rechtbank voor het eerst
datdezeregelingwerdtoegepast voorhetver-
lenen vaneen vergunning.

De rechtbank is vanoordeel datde vergun-
ningnietzorgvuldigisvoorbereid.Postvervoer-
ders hebben geen reëlemogelijkheid gehad
omhun zienswijze te geven op een voorstel
vanPostNLover toegang tot zijnpostnetwerk
nahet samengaanmet Sandd.

DeVerenigingFranchisenemersvanSandd
(VFS)zegt ineenreactiedatdeuitspraakvande
Rotterdamserechtbankeenvormvangenoeg-
doening is, al is het terugdraaien vande fusie
‘niet realistisch’. VoorzitterMariodeKoning:
’Maarhet isweleenpapierengenoegdoening.
Wijwillenonsgramniethalenenwezijnook
niet zozeer tegen de fusie geweest, wel tegen
hetopzeerkorte termijneenzijdigontbinden
vancontracten.Opeennettemanierafscheid
vanelkaarnemen, isnietaandeordegeweest.
Sommige franchiseondernemers moesten
hun bedrijf liquideren. Dat is een drama ge-
weest voordeze familiebedrijven.’

DeVFSheeftnogeencivielezaaktegenPost-
NL bij de rechtbank in Arnhem lopen. Inzet
is een schadeloosstelling voor geleden (con-
tract)schade.

$ Vergunningwas vereiste voor
deovernamevanpostbedrijf

$ Nogonduidelijk is of overname
ongedaanwordt gemaakt

$ Volgens PostNL kan de fusie
nietmeer teruggedraaidworden

Door fusie van beide
bedrijven ontstond
na jaren weer een
postmonopolie
in Nederland

Hetwasdedagdie ooit zou
komen, zoals dat inmo-
dernNederlands gezegd
magworden.Dedagdat

Unilever zoubesluitenomeen vol-
ledigBrits bedrijf tewordenmet
Londenals hoofdzetel.Dezekeu-
ze voorhetVerenigdKoninkrijk
is het onherroepelijk gevolg van
eeneerder genomenbesluit in
hetnajaar van2018, namelijk om
de voorgenomenverhuizingnaar
Rotterdam in te trekken. Vanaf
datmomentwashetniet de vraag
ofUnilever definitief voor Londen
zoukiezen,maarwanneer.

De zogehetenunificatie van
Unilever vloeit voort uit de logi-
schewens vanhet levensmid-

delenconcernomeen einde te
makenaandeduale structuur.Die
volgdeuit de fusie ruimnegentig
jaar geleden vandeMargarine
Unie enhetBritse LeverBrothers.
Indepraktijk vanalledagbete-
kendede samensmeltingdat er
nog altijd tweehoofdzetels zijn,
namelijkRotterdamenLonden,
met eennv eneenplc, die ooknog
eens iederhuneigenaandeelhou-
dersvergaderinghebben. Snel
schakelen, zoals nuweer gewenst
ismetde voorgenomenverkoop
vande thee-activiteiten, is daar-
door lastiger danbij de grote con-

Nadat Unilever keuze
voor Rotterdam
had ingetrokken,
verdween het
dividendvoorstel

currenten zoalsNestlé enProcter
&Gamble.

Nederlandblijft achtermetde
verzekeringdat debetrokkenheid
vanUnilever inNederlandonge-
wijzigdblijft. Zoblijft het hoofd-
kantoor vandedivisie Foods&
Refreshment inRotterdamstaan
enwordthet nieuweR&D-cen-
trum inWageningen (investering
€85mln) voortgezet.MochtUnile-
ver zijn voedingsactiviteiten apart
zetten via eenbeursgang, dan
belooft deUnilever-top alvast dat
dit inNederlandgebeurt.Harde
garanties zijn erniet.

Voorhet kabinetRutte is dit
alles een schrale oogst, nadat het
zich in2018hardhadgemaakt om
UnilevernaarNederland te lok-
ken. Speciaal hiervoorwildehet
dedividendbelasting afschaffen,
een€2mrdkostendemaatregel
die opeens inhet coalitieakkoord
plofte en vervolgensopgrote
weerstand stuitte inpolitiekDen
Haag.NadatUnilever onderdruk
vanBritsebeleggers zijn keuze
voorRotterdamhad ingetrokken,
verdweenhet dividendvoorstel
vanRutte per direct indeprullen-
mand.Watbleefwas eenopge-
laaidmaatschappelijk enpolitiek
ongenoegenovermultinationals.

Het kabinet bleefmet eenka-
ter achter, die tot opdedag van
vandaagnadreunt.DeUnile-
ver-case is eenpijnlijk bewijs dat
het kabinet nog altijd zoekende is
naar een vervolg ophet lange tijd
uiterst succesvolle vestigingskli-
maat, nudefiscale trukendoos
op zijn einde loopt enhet tijd-
perk vanmondialiseringover-
gaat indie vanalomoplaaiend
nationalisme.

Commentaar
Unilever wake-upcall
voor het kabinet
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BANKEN

FMO-topman
VanMierloweg
na internekritiek
Peter vanMierlo is per direct op-
gestapt als bestuursvoorzitter
vandeHaagseontwikkelings-
bankFMO.Erwas volgenshem
binnendeorganisatie discussie
ontstaanover demanierwaarop
hij een veranderingsproces leid-
de.Ondertussen loopt er ook een
internonderzoeknaarVanMier-
lonaklachten vanmedewerkers
over intimiderend leiderschap,
zobevestigt eenwoordvoerder
vanFMO. ‘Dieprocedure loopt
nog.’
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BOUW

Grote bouwers geloven niet
meer in groei door overnames
Is de aankoop vanbouwconcern
VanWijnendoor investerings-
maatschappijHAL, eigenaar
vanFDMediagroep, opmaat
voor eennieuweovernamegolf
indebouwsector? ‘Nee’, zeggen
experts. Flexibiliteit
en specialisatie
wegennuzwaar-
der. Vooral

onder indemarkt zal een con-
solidatieslagplaatsvinden.
DeovernamevanVanWijnen
(omzet vanbijna €1mrd) is de
eerste acquisitie van eengrote
bouwer in jaren.Die rust is op-
merkelijk.Oppapier leent de
gefragmenteerde sector zich
juist bij uitstek voor fusies en

overnames.Nu leent de
bouwzichdaar omal-
lerlei redenenmin-
der voor. ‘Bouwbe-
drijvenhebben
alle belangbij
flexibiliteit.’
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FISCAAL

Fiscale vrijstelling
bedrijfsopvolging
onder vuur
Hetwas tweewekengeledenbe-
paaldniet de eerste keer dat de
HogeRaaduitspraakdeedover
debelastingvrijstellingbij be-
drijfsopvolgingen.Dit keer luid-
dehet oordeel dat defiscus ten
onrechte vrijstellinghadgewei-
gerd.Het lietweer eens zienwat
voor een juridischmijnenveld
debedrijfsopvolgingsregeling
(BOR) is. VolgensdeRaad van
State schuurt de regeling juist
methet gelijkheidsbeginsel inde
Grondwet.
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