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1 Overwegingen 

1. Toezichthoudende ambtenaren van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) hebben 
onderzoek verricht naar het gedrag van PostNL N.V. en PostNL Holding B.V. (hierna tezamen in 
enkelvoud: PostNL) in de periode 2015 – 2017. Dit onderzoek richtte zich op de vraag of PostNL 
misbruik heeft gemaakt van een economische machtspositie en daardoor artikel 24 van de 
Mededingingswet en artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
heeft overtreden. 

2. De toezichthoudende ambtenaren hebben van hun bevindingen een rapport opgemaakt dat is 
gedateerd 4 april 2019. PostNL heeft naar aanleiding van dit rapport een schriftelijke zienswijze 
naar voren gebracht. Tevens heeft PostNL zijn zienswijze mondeling toegelicht. 

3. De ACM constateert dat het mededingingslandschap waarin PostNL opereert tussentijds is 
gewijzigd. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij besluit van 27 september 2019 
een vergunning verstrekt voor de concentratie van PostNL en Sandd. Als gevolg hiervan is 
PostNL de enig overgebleven postvervoerder met een landelijk dekkend netwerk. Het besluit van 
de Staatssecretaris berust op een belangenafweging in het kader van het algemeen belang. 
Bij die belangenafweging is onder meer in aanmerking genomen de afgenomen 
(maatschappelijke) wenselijkheid en levensvatbaarheid van concurrentie tussen meerdere 
landelijke postnetwerken. 

4. In verband met het voorgaande zijn nut en noodzaak van het verder doorzetten van de zaak 
verdwenen. Daarin ziet de ACM aanleiding de verdere beoordeling van voormeld rapport stop te 
zetten. De ACM beschouwt de bevoegdheid om op te treden naar aanleiding van het rapport als 
zijnde komen te vervallen. 
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2 Besluit 

5. De Autoriteit Consument en Markt stopt naar aanleiding van het in randnummer 2 genoemde 
rapport de procedure. 

 
Den Haag, 16 april 2020  
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
 
 
 
mr. T.M. Snoep 
bestuursvoorzitter 
 
 
 
Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw 

bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks 

beroep bij de bestuursrechter. 
 

 


