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Aanleiding 

Op 27 september 2019 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) op 

basis van artikel 47 van de Mededingingswet (art. 47 Mw) een vergunning verleend voor de overname 

van Sandd door PostNL. Tegen het besluit van de Staatssecretaris is door een aantal bedrijven 

beroep aangetekend bij de Rechtbank Rotterdam. Op 11 juni heeft de rechtbank uitspraak gedaan en 

het besluit vernietigd. De Rechtbank oordeelde onder andere dat de postvervoerbedrijven die beroep 

hadden aangetekend, niet in de gelegenheid zijn gesteld binnen een redelijke termijn hun zienswijze 

over het toegangsaanbod van PostNL kenbaar te maken. 

 

EZK is voornemens om een nieuw art. 47 Mw besluit te nemen. EZK heeft de ACM wederom om 

advies gevraagd over toegangsvoorwaarden. Mede met dit consultatiedocument geeft de ACM 

invulling aan de adviesaanvraag. 

Adviesaanvraag EZK 

EZK vraagt de ACM om advies over eventuele voorschriften, op het gebied van netwerktoegang tot 

het geconcentreerde postbedrijf voor andere postvervoerbedrijven, die de Staatssecretaris kan 

verbinden aan het verlenen van een nieuwe vergunning. Naar aanleiding van de uitspraak van de 

Rechtbank Rotterdam vraagt EZK de ACM om de huidige toegangsvoorwaarden, zoals deze zijn 

opgenomen in de bijlage bij het vernietigde art. 47 Mw besluit, onder postvervoerbedrijven te 

consulteren. Daarbij verzoekt EZK de ACM om een langere reactietermijn voor postvervoerbedrijven te 

hanteren. EZK geeft aan dat de uitgangspunten bij deze adviesaanvraag ongewijzigd blijven ten 

opzichte van de adviesaanvraag vorig jaar. Dit betekent dat het doel van de toegangsvoorwaarden is 

dat postvervoerbedrijven hun restpost kunnen laten bezorgen via het netwerk van het 

geconcentreerde PostNL en Sandd. 

Wijze waarop PostNL toegang wil verlenen 

Na de vernietiging van het besluit door de Rechtbank Rotterdam heeft PostNL aan de Staatsecretaris 

en de ACM laten weten dat hij geen aanleiding ziet om af te wijken van de voorwaarden die de 

Staatssecretaris verbonden heeft aan het vernietigde artikel 47 besluit. Hiermee zegt PostNL dat hij 

het toegangsaanbod in dit besluit ook na de vernietiging gestand blijft doen. 
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Voor een nieuw advies aan de Staatssecretaris vindt de ACM het van belang om dit toegangsaanbod 

te consulteren bij postvervoerbedrijven. U wordt dan ook uitgenodigd om uw reactie te geven op het 

bijgevoegde toegangaanbod. Hierbij verzoekt de ACM u specifiek in te gaan op de vraag of uw 

postvervoerbedrijf in de komende twee tot drie jaar uw huidige postvervoeractiviteiten kan blijven 

voortzetten indien u gebruik gaat maken van dit toegangsaanbod. Zo niet, dan verzoekt de ACM u dit 

te onderbouwen met feitelijke gegevens. 

Consultatie 

De ACM ontvangt uw reactie graag uiterlijk 6 oktober 2020. Daarna inventariseert de ACM alle 

consultatiereacties en betrekt de ACM deze bij haar advies aan EZK. U kunt uw reactie e-mailen naar 

posttoegang@acm.nl. 

 

Als u van mening bent dat in uw reactie bedrijfsvertrouwelijke passages staan, dan verzoet de ACM dit 

bij uw reactie aan te geven tezamen met een onderbouwing hiervan. De ACM verzoekt u tevens om te 

voorzien in een van deze passages geschoonde openbare versie. 


