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I. MELDING 

1. Op 7 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(hierna: NMa) een melding ontvangen van een concentratie in de zin van artikel 34 van de 
Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Sandd B.V. voornemens is uitsluitende 
zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, 
via een activatransactie, over Deutsche Post Selekt Mail Nederland C.V. en Deutsche Post Mail 
Distribution (Netherlands) B.V., onderdeel van de groep Deutsche Post DHL. 

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 4485 van 10 maart 2011. Naar 
aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen relevante zienswijzen door derden 
naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 

II.  PARTIJEN 

3. Sandd B.V. (hierna: Sandd) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
naar Nederlands recht. Sandd is een 100% dochtermaatschappij van Sandd 
Houdstermaatschappij B.V. Zij heeft investeerders als aandeelhouders, waaronder Stichting 
Financiering Sandd ([…]*).

4. Sandd is een Nederlands postbedrijf dat actief is op het gebied van de bezorging van 
gesorteerde en (in geringe mate) ongesorteerde geadresseerde post (zoals direct mail, periodieke 
uitgaven en transactiepost) voor grootverzenders van post en het MKB. Sandd biedt een 100% 
landelijke bezorging aan op alle adressen in Nederland en bezorgt op twee vaste bezorgdagen 
(dinsdag en vrijdag) met een 72-uurs bezorgservice.1

                                                          
* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van 
vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of 
percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
1 Naast de bezorgdiensten biedt Sandd nog aanvullende diensten aan, zoals retourenservice, verzendingsoplossingen, 
bestandssortering, van poststukken en het afhalen van poststromen bij grafische verwerkers. In het hiernavolgende zal niet 
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5. Sandd verwerft via een activatransactie zeggenschap over activiteiten van Deutsche Post 
Mail Distribution (Netherlands) B.V. en Deutsche Post Selekt Mail Nederland C.V. Deze laatste is 
een commanditaire vennootschap met SW Post Beheer B.V. als beherend vennoot. In het vervolg 
van dit besluit worden Deutsche Post Mail Distribution (Netherlands) B.V. en Deutsche Post 
Selekt Mail Nederland C.V. gezamenlijk aangeduid als Selekt Mail.  

6. Selekt Mail is een Nederlands postbedrijf dat actief is op de bezorging van gesorteerde en 
(in beperkte mate) ongesorteerde geadresseerde post (waaronder direct mail en periodieke 
uitgaven) voor het MKB en voor diverse grootverzenders van post. Selekt Mail biedt 100% 
landelijke bezorging aan op alle Nederlandse adressen en bezorgt op twee vaste bezorgdagen 
(dinsdag en donderdag) met een 48-uurs bezorgservice.2

III. DE GEMELDE OPERATIE 

7. De gemelde operatie betreft het voornemen van Sandd om uitsluitende zeggenschap te 
verkrijgen over de onderneming van het huidige Selekt Mail door middel van de verwerving van 
activa. Hiertoe zal Selekt Mail geselecteerde activa, waaronder de commerciële contracten met 
klanten, een sorteerhal en een gedeelte van de werknemers en postverspreiders, overdragen aan 
Sandd. De hierover tussen partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een ondertekend 
‘Signing Protocol’ en uitgewerkt in een ‘Assets Sale and Purchase agreement’, concept d.d. 7 januari 
2011.

IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

8. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de 
Mededingingswet. De hierboven, onder punt 7, omschreven transactie leidt er toe dat Sandd 
uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Selekt Mail. 

9. De betrokken ondernemingen zijn Sandd en Selekt Mail.

10. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde 
concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 
concentratietoezicht valt. 
                                                                                                                                                                 
afzonderlijk worden ingegaan op deze aanvullende diensten, omdat deze hier worden gezien als een aanvulling op de 
postbezorgdiensten.
2 Selekt Mail biedt aanvullende diensten aan zoals bestandsegmentatie, data-validatie, gerichte versturing van 
ongeadresseerde mailings aan postbussen, afhandeling van partijenpost, retourenservice en tracking and tracing van
poststukken. Ook hiervoor geldt (zie voetnoot 1) dat in het hiernavolgende niet afzonderlijk zal worden ingegaan op deze 
aanvullende diensten, omdat deze hier worden gezien als een aanvulling op de postbezorgdiensten. 



Openbare versie 

3                                                   Openbare versie

V. BEOORDELING 

A. ALGEMENE INLEIDING

11. Onder postbezorging wordt in dit besluit hetzelfde bedoeld als omschreven in artikel 2 van 
de Postwet 2009, te weten het geheel aan handelingen dat bedrijfsmatig wordt verricht teneinde 
poststukken af te leveren. Onder de bezorging van post wordt derhalve verstaan collectie, 
transport, sortering, distributie en de daadwerkelijke bezorging van post.

Achtergrond – liberaliseringtraject 

12. De Nederlandse postsector is stapsgewijs geliberaliseerd. Het staatsmonopolie op de post 
is geprivatiseerd en vervolgens is het exclusieve recht op de bezorging van briefpost van 500 
gram naar 100 gram verlaagd in het jaar 2000. In 2006 is deze exclusiviteit conform Europese 
regelgeving verlaagd naar 50 gram. 

13. De liberalisering van de postsector heeft geleid tot de toetreding van Sandd (in 2001) en 
Selekt Mail (in 2002) op de postmarkt in Nederland. In december 2006 is tevens Netwerk VSP 
(dochteronderneming van de Koninklijke TNT Post B.V.) toegetreden. 

Voorwaarden aan de liberalisering: arbeidsovereenkomst i.p.v. overeenkomst van opdracht 

14. In 2009 is de liberalisering van de postmarkt de laatste fase ingegaan naar volledige 
liberalisering. Omdat op basis van Europese afspraken de postmarkt in 2011 geliberaliseerd moet 
zijn3, wordt er gesproken van voortijdige liberalisering. Aan deze voortijdige liberalisering is door 
het kabinet de voorwaarde gesteld dat er sprake moet zijn van sociaal aanvaardbare 
arbeidsvoorwaarden voor bezorgers bij de zogenoemde nieuwe postbedrijven Sandd, Selekt Mail 
en Netwerk VSP.4 In dat kader hebben de betrokken sociale partners hierover afspraken gemaakt.

Op 12 november 2008 is een cao getekend5 door vakbonden en Sandd, Selekt Mail en Netwerk 
VSP, die als doelstelling had dat na 3,5 jaar ten minste 80% van de postbezorgers werkzaam zou 
zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Daarmee zou een einde komen aan de situatie dat 

                                                          
3 Zie de Europese Postrichtlijn, Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008, tot 
wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor 
mededinging. 
4 Zie voor de voorwaarde van het kabinet van goede arbeidsvoorwaarden in de postsector de Nota van Toelichting bij het 
Besluit van 8 oktober 2009 tot vaststelling van de verplichting voor postvervoerbedrijven om postverspreiders een 
arbeidsovereenkomst te bieden, Staatsblad 2009, 418.
5 In februari 2009 zijn aanvullingen op deze zogenoemde ‘Cao-Postverspreiders’ opgesteld. 
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postverspreiders bij de nieuwe postbedrijven met name werkzaam zijn op basis van een 
overeenkomst van opdracht (OVO). Om tot deze verandering in arbeidsrelaties te komen werd 
een zogenaamd ingroeimodel afgesproken; per periode van een aantal maanden gold een 
minimumpercentage van postbezorgers dat een arbeidsovereenkomst diende te krijgen, 
oplopend tot 80%. Eveneens werd een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), het Tijdelijk 
besluit arbeidsovereenkomst post6, ingesteld waarin de verplichting werd opgenomen om 100% 
van de postverspreiders op basis van arbeidsovereenkomsten te laten werken, voor het geval de 
sociale partners niet tijdig tot een cao-akkoord zouden komen. Op 7 april is aan de Tweede 
Kamer toegezegd een tijdspad met "ingroeipercentages" op te nemen in de AMvB, zodra er een 
definitieve CAO is.7

15. In 2010 hebben de vakbonden de bovengenoemde cao met de nieuwe postbedrijven 
opgezegd omdat zij ontevreden waren over de geboekte vooruitgang; de afgesproken percentages 
van het ingroeimodel waren niet gehaald.8 Het gevolg was dat met ingang van januari 2011 de 
verplichting uit het Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post om alle postbezorgers op basis van 
een arbeidsovereenkomst werkzaam te laten zijn, in werking zou treden. Naar aanleiding van het 
Advies Vreeman is de invoering van deze verplichting per 1 januari 2011 uitgesteld om de sociale 
partners nogmaals de kans te geven om tot nieuwe afspraken te komen. Op 31 maart 2011 zijn de 
nieuwe postbedrijven en de vakbonden tot een voorlopig akkoord voor een cao gekomen. Daarin 
is onder andere vastgelegd dat 80% van de postbezorgers uiterlijk eind 2013 een arbeidscontract 
zal krijgen. Tevens is per 2 april 2011 een nieuwe AMvB van kracht geworden. In deze AMvB, het 
Tijdelijk besluit postbezorgers 20119, is de verplichting opgenomen voor de nieuwe postbedrijven 
om met ingang van 1 januari 2014 met tenminste 80% van de postbezorgers een 
arbeidsovereenkomst te hebben. 

Krimpende postsector

16. Sinds enige jaren is een dalende trend zichtbaar in de ontwikkeling van de postvolumes. 
Tussen 2001 en 2008 daalde het aantal geadresseerde poststukken met ruim 5% van 5,6 mld 
naar 5,3 mld.10 De daling is het sterkst vanaf 2005, tussen 2005 en 2010 is de daling van het totale 

                                                          
6 Besluit van 8 oktober 2009 tot vaststelling van de verplichting voor postvervoerbedrijven om postverspreiders een 
arbeidsovereenkomst te bieden, reeds aangehaald. 
7 Zie artikel op www.FD.nl: ‘’Staatssecretaris Bleker haalt bakzeil op postmarkt”, van 7 april 2011. 
8 Hoewel de percentages flexibel waren, hadden de vakbonden geen vertrouwen meer in de toewijding van de 
postbedrijven, zie ook het “Advies Vreeman: betreffende de postmarkt”, 11 januari 2011 (hierna: het Advies Vreeman). 
9 Staatsblad 2011, 159. 
10 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 30536, nummer 117.  
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volume gemiddeld 10% per jaar.11 De meest waarschijnlijke verklaringen voor de krimp van de 
postsector zijn elektronische substitutie12 en de economische crisis van 2009.13 De mate waarin 
de volumes krimpen lijkt te variëren per type poststuk. Waar de daling van de volumes van direct
mail meer zijn toe te schrijven aan conjuncturele ontwikkelingen en dus van tijdelijke aard kan 
zijn, lijken de dalende volumeontwikkelingen op het gebied van transactiepost structureel te 
zijn.14 Zo daalt vooral transactiepost (bijv. bankafschriften) als gevolg van een toename van 
elektronische communicatie.15 De verwachting is dat de volumedalingen zich in de komende jaren 
zullen voortzetten. Daarbij worden percentages genoemd tussen de 3% en 6% daling per jaar.16

Het voorgaande wordt ook bevestigd door de in het kader van dit onderzoek gevoerde 
gesprekken met afnemers en concurrenten. Uit deze gesprekken blijkt wel de algemene 
verwachting dat een bepaalde (maar ongespecificeerde) mate van vraag naar postdiensten zal 
blijven bestaan.

B. RELEVANTE MARKTEN

Relevante productmarkten 

Horizontale overlap 

17. De activiteiten van partijen overlappen elkaar op het gebied van bezorging van gesorteerde 
en ongesorteerde geadresseerde post ten behoeve van zakelijke afnemers in Nederland.17 Het
betreft zowel losse post als grotere partijen post van zakelijke afzenders in de vorm van direct
mail en periodieke uitgaven. 

                                                          
11 Zie OPTA, ‘De Nederlandse Postmarkt in 2008-2009’, september 2010 (hierna: Postmonitor OPTA), pagina 23 tot en 
met 26. 
12 Denk hierbij bijvoorbeeld aan persoonlijke en zakelijke communicatie via e-mail in plaats van post, internetbankieren in 
plaats van het per post versturen van betaalopdrachten en rekeningoverzichten, en internetreclame.  
13 Zie Postmonitor OPTA, pagina 50. Zie ook Ecorys Nederland, ‘Alternatieven voor gedwongen ontslagen bij TNT’, van 23 
oktober 2009, pagina 11.
14 Zie Ecorys Nederland, ‘Alternatieven voor gedwongen ontslagen bij TNT’, reeds aangehaald, pagina 11. 
15 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 30536, nummer 117. 
16 Zie bijvoorbeeld Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 30536, nummer 117, Ecorys Nederland, ‘Alternatieven voor 
gedwongen ontslagen bij TNT’, reeds aangehaald, pagina 11, SEO, ‘Van OVO naar CAO op de geliberaliseerde postmarkt’, 
van 31 maart 20o9 en TNT Annual report 2010, pagina 17. 
17 Zie ook punten 4 en 6. 
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18. In beschikkingen heeft de Europese Commissie geoordeeld dat er een onderscheid 
gemaakt moet worden tussen binnenlandse post en buitenlandse post.18 Op het gebied van 
binnenlandse post kan nader onderscheid gemaakt worden naar bezorging van geadresseerde 
post en bezorging van ongeadresseerde post.19 Voorts kan onderscheid gemaakt worden naar 
standaardbezorgdiensten en expressbezorgdiensten.20

19. De Europese Commissie gaat in haar beschikkingen uit van een onderscheid tussen 
zakelijke post en particuliere post.21 Zakelijke afzenders van post hebben een andere behoefte en 
ontvangen andere diensten dan particuliere afzenders. Daarnaast is de collectie van zakelijke post 
anders dan die van particuliere post en onderhandelen zakelijke afnemers over kortingen en 
aanvullende dienstverlening, aldus de Europese Commissie.

20. Aangezien beide partijen niet actief zijn op het gebied van buitenlandse post, 
ongeadresseerde post, expressbezorgdiensten en particuliere post, zullen deze markten buiten 
beschouwing worden gelaten. 

21. Op de markt voor geadresseerde zakelijke post kan mogelijk nader onderscheid worden 
gemaakt naar type poststukken: (i) direct mail, (ii) periodieken en (iii) transactiepost zoals 
bankafschriften en rekeningen.22 Een andere benadering voor een mogelijk nader onderscheid ziet 
op de inhoud of vorm van de postdienst en in wiens behoefte de postdienst voorziet. Dan is een 
nader onderscheid mogelijk naar (i) bezorgtijd en overkomstduur: tijdkritisch en niet-tijdkritisch, 
(ii) gesorteerde dan wel ongesorteerde post en (iii) type klant: grootzakelijk en zakelijk.23

                                                          
18 Zie onder andere de beschikking van de Europese Commissie van 24 november 2005 in zaak COMP/M.3971 – Deutsche 
Post / Exel, punt 23 en 24. 
19 Zie de beschikking van de Europese Commissie van 21 april 2009 in zaak COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S,
punt 16 en 17. Ongeadresseerde post valt niet onder de definitie van een poststuk waarop de Postwet 2009 betrekking 
heeft. 
20 Expressbezorgdiensten zijn over het algemeen sneller en betrouwbaarder dan standaardpostdiensten, omdat 
afzonderlijke afspraken worden gemaakt over het tijdvak of tijdstip van bestellen, over de leveringszekerheid en over de 
aansprakelijkheid. Zie de beschikking van de Europese Commissie van 2 december 1991 in zaak IV/M.102 – TNT/Canada 
Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Post and Sweden Post, punt 20.  
21 Zie de beschikkingen van de Europese Commissie van 13 maart 2001 in zaak COMP/M.1915 – The Post Office/TPG/SPPL,
punt 35-37 en punt 46, zaak COMP/M.3971 – Deutsche Post / Exel, reeds aangehaald, punt 23 en 24 en zaak COMP/M.5152 
– Posten AB/Post Danmark A/S, reeds aangehaald, punt 15. 
22 Zie ook de beschikking van de Europese Commissie in zaak COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S, reeds 
aangehaald, punt 18. 
23 Zie Postmonitor OPTA, pagina 12 tot en met 17. 
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22. Aangezien de exacte gezamenlijke positie van partijen op de markt voor geadresseerde 
zakelijke post en op de daarbinnen mogelijk nader te onderscheiden markten niet relevant is voor 
onderhavige beoordeling (zie punt 64 tot en met 80), zal hier niet nader op deze mogelijke 
markten worden ingegaan. In het vervolg van dit besluit zal worden uitgegaan van een markt voor 
geadresseerde zakelijke post.

Relevante geografische markten

23. De postmarkt inclusief mogelijke deelsegmenten hiervan wordt door de Europese 
Commissie gezien als nationale markt.24 De NMa heeft in haar onderzoek geen aanwijzingen 
gevonden om hiervan af te wijken. Voor de beoordeling van onderhavige concentratie wordt 
derhalve uitgegaan van een nationale markt voor geadresseerde zakelijke post. 

C.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE

Samenvatting en leeswijzer 

24. De NMa heeft in onderhavige zaak gekeken naar het effect van de voorgenomen 
concentratie op de Nederlandse markt voor geadresseerde zakelijke post. Zoals uit het 
hiernavolgende zal blijken, kan niet worden uitgesloten dat zich prijsstijgingen kunnen voordoen 
na de concentratie (zie hierna bij niet-gecoördineerde effecten). Echter, gelet op het feit dat Selekt 
Mail hoe dan ook van de markt verdwijnt en aangezien er geen alternatieve scenario’s 
aannemelijk zijn die minder mededingingsbeperkend zijn dan de overname van Selekt Mail door 
Sandd, is er geen causaal verband tussen de onderhavige concentratie en de mogelijke beperking 
van de mededinging. 

25. Hierna zal achtereenvolgens worden ingegaan op de positie van partijen, de rol van 
regionale spelers en mogelijke relativerende factoren als toetreding en afnemersmacht. Daarna 
zullen de mogelijk niet-gecoördineerde effecten en gecoördineerde effecten besproken worden, 
waarna afgesloten wordt met de beoordeling van het causaal verband tussen de overname en de 
mogelijke beperking van de mededinging. 

Positie partijen

                                                          
24 Zie onder andere de beschikkingen van de Europese Commissie in zaak COMP/M.3971 – Deutsche Post / Exel, reeds 
aangehaald, punt 33 en 34, en in zaak COMP/M.5152 – Posten AB/Post Danmark A/S, reeds aangehaald, punt 20 en 24. 
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26. Op de Nederlandse markt voor geadresseerde zakelijke post hebben partijen een 
gecombineerd marktaandeel van circa 15%25,26

27. Op de nationale markt voor geadresseerde zakelijke post zijn op dit moment feitelijk drie 
spelers actief. Naast Sandd en Selekt Mail bezorgen Koninklijke TNT Post B.V. en Netwerk VSP 
Geadresseerd B.V. geadresseerde zakelijke post door heel Nederland. Omdat Koninklijke TNT 
Post B.V. en Netwerk VSP Geadresseerd B.V. tot dezelfde groep van ondernemingen behoren, 
worden zij in het vervolg van dit besluit als één onderneming beschouwd en gezamenlijk 
aangeduid als TNT Post. 

28. De hierboven genoemde postbedrijven bieden een 100% landelijke dekking, dat wil zeggen 
dat op alle adressen in Nederland kan worden bezorgd. Het eigen netwerk van Koninklijke TNT 
Post B.V. heeft een 100% dekking. Netwerk VSP Geadresseerd B.V. maakt, voor zover het eigen 
netwerk niet toereikend is, voor de bezorging gebruik van het moederbedrijf Koninklijke TNT Post 
B.V. en onderaannemers. Ook Sandd en Selekt Mail huren onderaannemers in voor de collectie, 
distributie en bezorging van post.27

29. TNT Post hanteert in haar dienstverlening de servicekaders 24 uur, 48 uur, next week 
delivery (de zogenaamde Economy-dienst) en sinds het begin van dit jaar de Basic-dienst waarbij 
bezorging plaatsvindt op dinsdag, donderdag en zaterdag. Zowel Sandd als Selekt Mail bezorgen 
twee maal per week, Netwerk VSP Geadresseerd B.V. bezorgt één maal per week.

Regionale spelers 

30. Naast de landelijk actieve spelers zijn tevens regionaal en lokaal opererende 
ondernemingen actief in de bezorging van poststukken.28 De meeste bij OPTA registreerde 
postbedrijven richten zich op het gehele proces van collectie tot bezorging. Een klein aantal richt 
zich op een specifiek onderdeel, zoals sortering en transport. Voorts zijn er postbedrijven die zich 
op een nichemarkt richten, zoals het ophalen, sorteren en bezorgen van juridische post.29

                                                          
25 Het genoemde marktaandeel is afkomstig van partijen. Partijen hebben voor hun berekeningen gebruik gemaakt van 
openbare jaarcijfers van TNT Post, hun eigen jaarcijfers en cijfers van OPTA (Postmonitor OPTA). Er is geen reden om aan 
de berekeningen van partijen te twijfelen.  
26 Zoals reeds opgemerkt in punt 23 is het voor de beoordeling niet van belang om de positie van partijen tevens te 
beoordelen op de mogelijke nader te onderscheiden markten. Vandaar dat hier niet nader op wordt ingegaan. 
27 Selekt Mail maakt gebruik van zelfstandige depothouders van waaruit de bezorging door de postbezorgers plaatsvindt. 
28 Postbedrijven zijn op grond van de Postwet 2009 verplicht zich bij OPTA te laten registreren. Op 15 april 2010 stonden 
112 postbedrijven geregistreerd in het openbare register van OPTA. Zie Postmonitor OPTA, pagina 46. 
29 Postmonitor OPTA, pagina 46-47. 
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31. In de praktijk maken regionaal georiënteerde postbedrijven voor de bezorging van post 
gebruik van hun eigen regionale netwerk en daarbuiten in beperkte mate ook van het netwerk van 
andere postbedrijven.30 Hiermee zijn deze regionale spelers in staat afnemers een landelijke 
dekking te bieden.31 Dit neemt niet weg dat deze postbedrijven zich doorgaans richten op 
regionale klanten en/of optreden als onderaannemer voor andere postbedrijven. Uit het 
marktonderzoek van de NMa blijkt dat regionale postbedrijven in grote mate afhankelijk zijn van 
de omzet die zij genereren als onderaannemer van landelijke postbedrijven.

32. Het gezamenlijke marktaandeel van de regionale aanbieders wordt geschat op minder dan 
1%.32 De overgrote meerderheid van de geregistreerde postbedrijven is klein33 en heeft ook niet de 
capaciteit, slagkracht en volume om te voldoen aan de vraag van zakelijke afzenders die hun post 
landelijk willen verspreiden. Uit gesprekken met afnemers van Sandd en Selekt Mail blijkt dat het 
aanbod van de regionale postbedrijven niet wordt gezien als een alternatief voor het aanbod van 
de landelijke postbedrijven.

33. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat deze regionale postbedrijven een alternatief 
vormen voor bijvoorbeeld kleinere (regionale) afnemers van de landelijke postbedrijven, is het 
aannemelijk dat van deze regionale postbedrijven slechts een beperkte mate van disciplinering uit 
gaat op de marktmacht van de landelijke postbedrijven.

Tussenconclusie

34. De conclusie is dan ook dat als gevolg van de concentratie 2 landelijke spelers over zullen 
blijven, waarbij van de regionale spelers slechts een beperkte disciplinerende werking zal uitgaan. 
In het hiernavolgende zal worden besproken in hoeverre toetreding en afnemersmacht 
relativerende factoren zijn ten opzichte van de mogelijke marktmacht van de twee overgebleven 
spelers na de concentratie. 

Toetreding

35. Een relativerende factor voor de mogelijke marktmacht van de twee overgebleven spelers 
na de concentratie kan bestaan uit toetreding van nieuwe spelers tot de markt voor 

                                                          
30 OPTA, ‘Evaluatie artikel 9 Postwet 2009’, maart 2010, pagina 78. 
31 Uit de Postmonitor OPTA blijkt dat 45 postbedrijven hebben aangeven een landelijke afzetmarkt te hebben. Dat betekent 
in de meeste gevallen niet dat ze een landelijk bezorgnetwerk hebben. Zie Postmonitor OPTA, pagina 47. 
32 OPTA, ‘Evaluatie artikel 9 Postwet 2009’, reeds aangehaald, pagina 4. 
33 88% van de geregistreerde postbedrijven had in 2007 een omzet van minder dan EUR 1 miljoen, Postmonitor OPTA, 
pagina 54. 



Openbare versie 

10                                                   Openbare versie

geadresseerde zakelijke post dan wel uitbreiding van bestaande, regionale spelers die nu 
voornamelijk in de fringe actief zijn.

36. Uit het onderzoek blijkt dat toetreding tot de Nederlandse markt voor geadresseerde 
zakelijke post niet aannemelijk is. De belangrijkste toetredingsdrempel tot deze markt vormt het 
benodigde volume om een efficiënte schaal van postbezorging te bereiken.34 De aanwezigheid 
van schaaleffecten is een belangrijk kenmerk van de postsector.35 Deze schaaleffecten hebben met 
name betrekking op de zogenoemde postdichtheid; een verhoging van het postvolume binnen 
een vaststaand netwerk (dus een verhoging van het aantal poststukken dat binnen een bepaald 
netwerk wordt bezorgd) leidt tot een daling van de gemiddelde kosten per poststuk. Juist voor 
nieuwe spelers zonder enig volume zal het lastig zijn om, met namelijk op landelijk niveau, een 
dergelijke efficiënte schaal te realiseren. Deze toetredingsdrempel wordt nog eens verhoogd door 
de krimp van de markt (zie punt 17), waardoor het voor nieuwe spelers nog lastiger zal zijn om 
aan het benodigde volume te komen.

37. Overigens variëren toetredingsdrempels mogelijk enigszins per segment.36 Zo is de krimp 
op het segment van transactiepost groter dan op de segmenten van periodieken en direct mail, en 
stellen klanten hogere eisen aan de leveringszekerheid van transactiepost waardoor het 
bezorgnetwerk aan hogere kwaliteitseisen moet voldoen. 

38. Uit onderzoek van OPTA is gebleken dat toegang tot het netwerk van Koninklijke TNT Post 
B.V., via artikel 9 van de Postwet 2009,37 niet heeft geleid tot toetreding.38 OPTA geeft in haar 
Postmonitor aan als gevolg van de volledige liberalisering in 2009 ook geen nieuwe toetreding te 
verwachten.39

39. Dat op de markt voor geadresseerde zakelijke post sprake is van hoge 
toetredingsdrempels, wordt bevestigd in het marktonderzoek. Ondervraagde aanbieders geven 
aan dat er op dit moment geen of zeer beperkte toetredingsmogelijkheden zijn. Als redenen 
                                                          
34 Copenhagen Economics, ‘Main developments in the postal sector (2008-2010)’, 29 november 2010, pagina 119. Zie ook 
Ecorys, ‘Main developments in the postal sector (2006-2008)’, September 2008, pagina 131.
35 SEO Economisch Onderzoek, ‘Tante pos krijgt concurrentie. Effecten van de liberalisering van de postmarkt’, september 
2003, samenvatting. 
36 RBB Economics, ‘Postmarktmonitor’, 12 maart 2007, pagina 47. 
37 Artikel 9 van de Postwet 2009 is opgenomen om de concurrentie te bevorderen en bepaalt dat een postbedrijf dat 
beschikt over een netwerk waarmee poststukken op ten minste vijf dagen per week kunnen worden bezorgd op alle 
adressen in Nederland, toegang tot haar netwerk moet bieden tegen non-discriminatoire en transparante tarieven. Op dit 
moment geldt dat alleen voor Koninklijke TNT Post B.V. 
38 OPTA, ‘Evaluatie artikel 9 Postwet 2009’, reeds aangehaald, pagina 87. 
39 Postmonitor OPTA, pagina 47. 
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worden aangevoerd het benodigde volume terwijl het totale volume afneemt, de kosten van een 
op te zetten landelijk netwerk, de lage prijzen op dit moment als gevolg van de hevige 
concurrentie, en hogere personeelskosten in verband met het verplicht afsluiten van 
arbeidsovereenkomsten met postbezorgers in plaats van overeenkomsten van opdracht.

40. Op basis van het marktonderzoek heeft de NMa ook geen aanwijzingen dat er op dit 
moment binnenlandse of buitenlandse spelers zijn die een concreet voornemen hebben om toe 
te treden tot de nationale markt voor geadresseerde zakelijke post. De NMa heeft tevens geen 
aanwijzingen dat regionale postbedrijven in toenemende mate zouden gaan samenwerken en 
zich mogelijk bundelen tot één landelijke aanbieder. Zoals reeds aangegeven in punten 31 tot en 
met 34 blijkt uit het marktonderzoek dat de regionale aanbieders in de regel klein zijn en zich 
richten op de regionale bezorging van poststukken. Gegeven hun beperkte volume en slagkracht, 
worden regionale postbedrijven dan ook niet in staat geacht tijdig, bijvoorbeeld binnen een 
termijn van één à twee jaar, landelijke dekking te bieden en daarmee een reëel alternatief te 
vormen voor de landelijke postbedrijven.

41. Uit het bovenstaande volgt dat toetreding tot de markt voor geadresseerde zakelijke post 
geen relativerende factor vormt ten opzichte van de mogelijke marktmacht van de twee 
overblijvende landelijke spelers op deze markt. 

Afnemersmacht

42. Een factor die de mogelijke marktmacht van de overblijvende partijen, Sandd/Selekt Mail 
en TNT Post, op de markt voor geadresseerde zakelijke post wel relativeert, is de aanwezige 
afnemersmacht. Het is aannemelijk dat met name grote afnemers op deze markt een bepaalde 
mate van afnemersmacht hebben.

43. Zoals aangegeven in punt 37 is de postsector volumegedreven. Daardoor zijn afnemers die 
grote volumes verzenden aantrekkelijk voor postbedrijven. Juist het binnenhalen dan wel 
behouden van afnemers met grote postvolumes biedt postbedrijven de mogelijkheid om een 
efficiënte(re) schaal van postbezorging te bereiken. 

44. Het merendeel van de contracten met afnemers heeft een looptijd van 1 jaar. Er komen 
ook meerjarige contracten voor, waarbij de looptijd doorgaans maximaal 3 jaar bedraagt. De 
verkooptrajecten waarin (prijs)onderhandelingen plaatsvinden kunnen tot wel 6 maanden duren. 
De gesprekken met afnemers en concurrenten bevestigen dat afnemers gebruik maken van de 
mogelijkheid om te onderhandelen over de verschillende voorwaarden, met name de prijs, en op 
basis daarvan nieuwe contracten af te sluiten. Uit het marktonderzoek blijkt eveneens dat grote 
afnemers eigen inkopers in dienst hebben die in staat zijn de onderhandelingen te voeren op 
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basis van door hen uitgeschreven aanbestedingen, aanbestedingen of bij de diverse postbedrijven 
opgevraagde offertes.

45. Afnemers die zijn bevraagd hebben aangegeven bereid te zijn van postbedrijf te wisselen 
of hebben dit in het verleden al gedaan. Als belangrijkste redenen voor het wisselen worden 
genoemd een beter aanbod van een ander postbedrijf, een betere prijs en de prijs-
kwaliteitverhouding. Uit gegevens van partijen zelf blijkt dat afnemers ook regelmatig van 
postbedrijf wisselen.

46. Minder grote afnemers van postdiensten kunnen hun volume bundelen door middel van 
intermediairs, wat in de praktijk ook gebeurt. Deze intermediairs zijn in staat om kortingen te 
bedingen bij postbedrijven voor deze grotere volumes. De kortingen kunnen worden doorgeven 
aan klanten.40 Hoewel de intermediairs over het algemeen niet tot dezelfde prijs per poststuk 
komen als de grootste afnemers, blijkt uit het marktonderzoek dat de prijs per poststuk die 
intermediairs bedingen over het algemeen wel lager is dan de prijzen die kleine afnemers 
zelfstandig kunnen bedingen. 

47. Op basis van het voorgaande is het derhalve aannemelijk dat afnemersmacht, in ieder 
geval in bepaalde mate, een relativerende factor vormt ten opzichte van de mogelijke marktmacht 
van de twee overblijvende landelijke spelers op deze markt. 

Niet-gecoördineerde effecten

48. De eerste te onderzoeken vraag naar de gevolgen van onderhavige concentratie betreft de 
vraag of deze de daadwerkelijke mededinging op de landelijke markt voor geadresseerde zakelijke 
post op significante wijze kan belemmeren door het wegnemen van belangrijke concurrentiedruk 
op de resterende twee grotere spelers op deze markt. Zoals hiervoor aangegeven ontstaat als 
gevolg van de concentratie een situatie waar in plaats van drie, nog maar twee landelijke spelers 
overblijven, namelijk TNT Post en de nieuwe entiteit bestaande uit Sandd en Selekt Mail.

49. Uit informatie van partijen, 41 uit de in onderhavige zaak gevoerde gesprekken met 
afnemers en concurrenten en uit diverse openbare bronnen42 blijkt dat op dit moment de 
                                                          
40 OPTA, ‘Evaluatie artikel 9 Postwet 2009’, reeds aangehaald, pagina 35. 
41 Zie onder meer de Melding, punt 129 en 144-145 en interne strategische stukken van zowel Sandd als Selekt 
Mail/Deutsche Post. 
42 Zie onder meer de volgende artikelen in het Financieele Dagblad: ‘Perspectief op beter loon bezorgers blijft somber op 
fel concurrerende postmarkt’, van 14 april 2010, ‘Crisis in de postmarkt arbeidsbeleid kabinet zit op dwaalspoor’, van 8 mei 
2010, ‘Postsector Nederland uitstervende industrie’, van 13 november 2010, ‘Nederland is te klein voor drie of meer 
partijen in postbezorging’ van 10 december 2010, ‘Overname schept ruimte voor “fatsoenlijke” arbeidsvoorwaarden op 
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bestaande postbedrijven sterk concurreren op basis van de prijs voor postdiensten. Volgens 
dezelfde bronnen zou er, in ieder geval sinds het afgelopen jaar, zelfs sprake zijn van een 
prijzenoorlog tussen de verschillende postbedrijven. Ook in het Advies Vreeman wordt melding 
gemaakt van een prijzenoorlog.43

50. Ook de sterke prijsdaling sinds het afgelopen jaar laat zien dat postbedrijven stevig met 
elkaar concurreren op basis van prijs. Zo concludeert SEO Economisch Onderzoek in ‘Evaluatie 
ingroeimodel maart 2010’44 dat het ingroeimodel en het bijbehorende ingroeipad (zie punt 15) 
moeten worden aangepast omdat de prijzen nog sterker zijn gedaald dan oorspronkelijk 
verwacht.45

51. Uit de gesprekken met afnemers komt naar voren dat zij vrijwel allemaal verwachten dat 
als gevolg van de concentratie de prijzen zullen stijgen.46 Ook in openbare bronnen wordt de 
verwachting uitgesproken dat er door de overname van Selekt Mail door Sandd een einde zal 
komen aan de prijzenoorlog.47

52. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat een aantal van deze afnemers kanttekeningen 
plaatst bij de houdbaarheid van het huidige prijsniveau. In diezelfde lijn stelt SEO Economisch 
Onderzoek in haar rapport ‘Van OVO naar CAO op de geliberaliseerde postmarkt’ dat de 
concurrentie op het vrije deel van de postmarkt op dat moment (2009) ‘ruineus van karakter’ is 
wat wil zeggen dat ‘de prijzen te laag zijn om de gemaakt kosten goed te maken en dat bedrijven niet 
overeind kunnen blijven staan’.48 Ook merkt het merendeel van de afnemers op dat, hoewel de 
prijzen naar verwachting zullen stijgen, de concentratie ook tot gevolg kan hebben dat Sandd na 
de concentratie een sterkere concurrent wordt voor TNT Post. 

53. Gelet op het bovenstaande zijn er aanwijzingen dat de overname in ieder geval op de korte 
termijn kan leiden tot prijsstijgingen voor postdiensten. Zoals besproken in punten 36 tot en met 

                                                                                                                                                                 
roerige postmarkt’, van 13 januari 2011, ‘Postovername breng einde prijzenoorlog dichterbij’, van 13 januari 2011 en in het 
NRC Handelsblad, ‘Er is hier sprake van concurrentievervalsing’, van 25 november 2010. 
43 Het Advies Vreeman, pagina 8-9 en zie ook pagina 3.  
44 SEO Economisch Onderzoek, ‘Evaluatie ingroeimodel maart 2010’, 31 maart 2010, pagina 41.  
45 Zie ook het Advies Vreeman, pagina 3.  
46 Overigens wijst een aantal afnemers er ook op dat prijsstijgingen te verwachten zijn als gevolg van het verplicht hanteren 
van arbeidsovereenkomsten in plaats van een OVO.  
47 Zie het artikel in het Financieele Dagblad, ‘Postovername brengt einde prijzenoorlog dichterbij’, reeds aangehaald en zie 
bijvoorbeeld ook het Verslag van een Algemeen Overleg Tweede Kamer, 29502, nr. 59, van 7 februari 2011, pagina 10. 
48 SEO Economisch Onderzoek, ‘Van OVO naar CAO op de geliberaliseerde postmarkt, toelichting bij het ingroeimodel’, 
reeds aangehaald, pagina 6. 
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42 zal (potentiële) toetreding hiervoor geen relativerende factor vormen. Wel kan een bepaalde 
mate van afnemersmacht (zie punten 43 tot en met 48) voor enige relativering zorgen. 

Tussenconclusie

54. Als gevolg van de voorgenomen concentratie zullen in plaats van drie, nog maar twee 
spelers overblijven op de landelijke markt voor geadresseerde zakelijke post. Toetreding tot deze 
markt wordt niet aannemelijk geacht. Ondanks het bestaan van een bepaalde mate van 
afnemersmacht zijn er aanwijzingen dat de concentratie zou kunnen leiden tot een (significante) 
beperking van de mededinging doordat, althans op de korte termijn, hogere prijzen voor 
postdiensten op de landelijke markt voor geadresseerde zakelijke post kunnen ontstaan dan bij 
het actief blijven van drie onafhankelijke landelijke spelers het geval zou zijn geweest.

55. Voor de beantwoording van de vraag in hoeverre de concentratie de hiervoor beschreven 
effecten daadwerkelijk kan veroorzaken moet echter ook worden onderzocht of er een causaal 
verband bestaat tussen de concentratie en genoemde mogelijke effecten. Op deze vraag zal in 
punt 64 en verder worden ingegaan.

Gecoördineerde effecten 

56. Aangezien de markt voor geadresseerde zakelijke post zeer geconcentreerd is – en na de 
concentratie een nog hogere concentratiegraad zal kennen – dient de kans op een collectieve 
machtspositie/(stilzwijgende) marktcoördinatie te worden onderzocht.49 

57. Onderzocht moet worden of de marktomstandigheden zich voor marktcoördinatie lenen. 
Op basis van Europese jurisprudentie50 zijn de voorwaarden voor het ontstaan/bestaan van een 
collectieve machtspositie kort gezegd dat i) het voor de betrokken partijen mogelijk is om tot een 
(stilzwijgende) overeenkomst te komen en te monitoren of alle betrokken partijen zich daaraan 
houden; en ii) de betrokken partijen, mede gelet op mogelijke 'afstraffing' van marktgedrag dat 
niet overeenstemt met de (stilzwijgende) overeenkomst, de prikkel hebben om zich aan de 
(stilzwijgende) overeenkomst te houden51; en iii) externe factoren, zoals potentiële concurrentie 
                                                          
49 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle 
op concentraties van ondernemingen, 2004/C 31/03 (hierna: Richtsnoeren horizontalen fusies), paragraaf 39. 
50 Zie het arrest van 6 juni 2002 van het Gerecht van Eerste Aanleg in zaak Airtours vs Europese Commissie, paragraaf 62, 
alsmede het arrest van 10 juli 2008 van het Hof in zaak Bertelsmann AG en Sony Corporation of America vs Independent 
Music Publishers and Labels Association, paragraaf 251.  
51 Dit omdat afwijken van de overeenkomst, hoewel op de korte termijn mogelijk winstgevend, uiteindelijk te kostbaar zou 
zijn. Dit hangt samen met de kans op ontdekking van afwijkend gedrag door de overige partijen en de kosten van eventuele 
‘afstraffing’ door die overige partijen. 
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en afnemersmacht, onvoldoende disciplinerend zijn. Voor het ontstaan/bestaan van een 
collectieve machtspositie dient aan alle drie deze cumulatieve voorwaarden te zijn voldaan. 

58. Uit het onderzoek in het kader van onderhavige concentratie blijkt dat het niet aannemelijk 
is dat er een collectieve machtspositie kan ontstaan als gevolg van de concentratie. Er bestaat 
namelijk een grote mate van asymmetrie tussen TNT Post en de nieuwe entiteit, wat het voor 
deze partijen zeer lastig maakt om tot een onderlinge verstandhouding te komen over de 
coördinatievoorwaarden. Hiermee wordt al niet voldaan aan de eerste hierboven genoemde 
voorwaarden – de mogelijkheid om tot een (stilzwijgende) overeenkomst te komen en te 
monitoren of alle betrokken partijen zich daaraan houden. 

59. TNT Post, de voormalige incumbent, is zowel qua omvang als qua marktaandeel een 
beduidend grotere speler dan Sandd/Selekt Mail, die beide relatief nieuwe toetreders zijn. 
Daarnaast is de kostenstructuur van beide postbedrijven wezenlijk anders. TNT Post maakt voor 
haar bezorging van diverse diensten gebruikt van één, reeds bestaand netwerk waar Sandd en 
Selekt Mail een nieuw netwerk hebben moeten opbouwen en waarover alleen bepaalde diensten 
worden aangeboden.

60. De asymmetrische kostenstructuur tussen TNT Post en de nieuwe entiteit maakt het 
aannemelijk dat TNT Post en Sandd/Selekt Mail andere belangen hebben; TNT Post zal haar 
sterke positie willen consolideren, waar het aannemelijk is dat Sandd haar relatief bescheiden 
marktpositie wil vergroten ten koste van TNT Post. Dit verschil in prikkel om het marktgedrag 
(stilzwijgend) af te stemmen wordt groter naarmate er schaaleffecten in de markt optreden. Het 
bestaan van deze schaaleffecten op het gebied van postbezorging (zie punt 37) geeft partijen juist 
een sterkere prikkel om meer volume binnen te halen en op dat punt met elkaar te concurreren. 
Dit compliceert de mogelijkheid voor een onderlinge verstandhouding en maakt de kans daarop 
aanzienlijk kleiner.

61. Bovendien kan ook nog worden gewezen op het bestaan van een bepaalde mate van 
afnemersmacht (zie punten 43 tot en met 48), waarvan disciplinering uitgaat op eventuele 
(stilzwijgende) marktcoördinatie.

Tussenconclusie

62. Op basis van de beschikbare informatie in onderhavige zaak en bovenstaande analyse 
daarvan is het niet aannemelijk dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de 
landelijke markt voor geadresseerde zakelijke post op significante wijze zou kunnen belemmeren, 
met name als gevolg van het in het leven roepen of het versterken van een collectieve 
economische machtspositie. 
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Causaal verband overname en beperking van de mededinging 

63. Zoals beschreven in punten 49 tot en met 54 kan op voorhand niet worden uitgesloten dat 
zich een significante beperking van de mededinging zou kunnen voordoen na de concentratie.

64. Voor de beoordeling van de vraag of een causaal verband bestaat tussen de concentratie 
en genoemd mogelijk niet-gecoördineerd effect op de mededinging wordt aangesloten bij enkele 
voor deze vraag relevante beschikkingen van de Europese Commissie.52 Het onderzoek van de 
NMa wijst uit dat in onderhavig geval een causaal verband ontbreekt tussen de voorgenomen 
concentratie en een mogelijke beperking van de mededinging. De redenen hiervoor zijn: 

a. Het is onvermijdelijk dat Selekt Mail van de markt verdwijnt waardoor van een 
situatie met 3 landelijke spelers naar een situatie met 2 landelijke spelers wordt 
gegaan; en 

b. er zijn geen alternatieve scenario’s denkbaar die minder schadelijk zijn voor de 
mededinging op de markt voor geadresseerde zakelijke post. 

Hieronder zullen deze redenen nader worden uitgewerkt. 

a. Onvermijdelijke situatie van 3 naar 2 spelers 

65. Uit interne strategische stukken van Deutsche Post en Selekt Mail blijkt dat Selekt Mail 
zich reeds langere tijd voorbereidde op een terugtrekking van de Nederlandse markt. Deze 
interne stukken betreffen onder andere verantwoordingsrapportages aan verantwoordelijken 
binnen Deutsche Post DHL over de financiële en concurrentiële positie van Selekt Mail met 
daarbij het dringende advies de terugtrekking de starten.

66. De optie om de Nederlandse markt te verlaten was al in 2008 aan de orde. In het najaar 
van 2009 werd een terugtrekking concreet overwogen, zo blijkt uit een presentatie van de […].

67. De interne rapportages en prognoses over de slechte financiële en concurrentiële positie 
van Selekt Mail leidden tot een bespreking hiervan in […] van Deutsche Post DHL in juli 2010. […] 
opties werden gepresenteerd: going concern, exit […].53 […] besloot vervolgens in haar vergadering, 
zo is vastgelegd in de notulen, dat het lokale management van Selekt Mail wordt gevraagd de het 
bedrijfsresultaat te stabiliseren en zich voor te bereiden op een terugtrekking.54 […]. 

                                                          
52 Zaak M.2819 – Deloitte & Touche / Andersen (UK) en zaak M.2816 – Ernst & Young France / Andersen France.
53 Bijlage 59 bij de melding. 
54 Bijlage 60 bij de melding. 
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68. In december 2010 presenteerde de […] van Deutsche Post DHL in het eerdergenoemde […] 
wederom […] opties voor de toekomst van Selekt Mail als gevolg van ontwikkelingen op de markt 
(vooruitzicht van verplichting van 100% arbeidsovereenkomst per 1 januari 2011) en een 
toenadering van Sandd. De financiële positie van Selekt Mail en de vooruitzichten waren op dat 
moment zodanig dat het handhaven van de status quo niet langer financieel acceptabel of 
strategisch verantwoord werd geacht.55 Eén optie was herstructurering/ going concern, maar wordt 
niet aangeraden. De […] andere opties waren de zogenaamde […]. Dit laatste scenario was eerst 
medio december ontstaan door een overnamebod van Sandd, zo blijkt uit de presentatie. Deze 
optie “gives us an opportunity to exit from the market while minimizing the financial and social 
impacts”, aldus de […] richting […].

69. De […] van Selekt Mail en de […] hebben beiden schriftelijk bevestigd dat de presentatie 
van het going concern scenario […] in het bijzonder diende om te illustreren dat dit scenario op dat 
moment geen reële optie meer was. De […] heeft schriftelijk verklaard dat het voor […] volledig 
duidelijk was dat alle inspanningen gericht waren op de liquidatie van Selekt Mail, waarbij de 
optie van[…]. 

70. In januari 2011 heeft Selekt Mail de contracten met haar depothouders per 1 mei 2011 
opgezegd. […]. Dit betekent dat per 1 mei 2011 het bezorgnetwerk van Selekt Mail, waarin de 
depothouders een belangrijke schakel vormen, ontmanteld is.

71. Op basis van de door partijen overlegde documenten, in het voorgaande samengevat, acht 
de NMa het als onvermijdelijk dat Selekt Mail op korte termijn van de Nederlands markt 
verdwijnt, ongeacht de concentratie met Sandd. Hierdoor is het onvermijdelijk dat van de huidige 
drie landelijke spelers er nog slechts twee overblijven. Indien Selekt Mail niet door Sandd zou 
worden overgenomen zou het […] liquidation scenario in werking treden. Hierna zal worden 
beoordeeld of er minder mededingingsbeperkende alternatieve scenario’s aannemelijk zijn dan 
de overname door Sandd.

b. Alternatieve scenario’s

72. Als gevolg van het verdwijnen van Selekt Mail van de Nederlandse markt zijn de volgende 
alternatieve scenario’s denkbaar, te weten de situatie dat Selekt Mail door een nieuwe toetreder 
wordt overgenomen, de situatie dat Selekt Mail (deels) door een andere landelijke speler wordt 
overgenomen en de situatie dat Selekt Mail (deels) wordt overgenomen door een bestaande 
regionale speler die landelijk actief zou willen worden.

                                                          
55 Bijlage 47 bij de melding. 
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73. Zoals eerder betoogd in punten 36 tot en met 42 heeft de NMa geen enkele aanwijzing dat 
toetreding een aannemelijk alternatief scenario is. Er zijn geen aanwijzingen dat een nieuwe 
(buitenlandse) speler op afzienbare termijn wil toetreden tot de Nederlandse markt voor 
geadresseerde zakelijke post. Ook uit interne strategische stukken van Selekt Mail omtrent de 
voorbereidingen van een terugtrekking komt niet naar voren dat er andere gegadigden in beeld 
zijn geweest om Selekt Mail over te nemen. Desgevraagd heeft Selekt Mail ook verklaard dat dit 
sinds de voorbereiding van de terugtrekking vanaf medio 2010 niet het geval is geweest.

74. Een ander alternatief scenario56 is dat Selekt Mail (deels) wordt overgenomen door de 
andere bestaande landelijke speler, te weten TNT Post. Dit scenario betekent dat de positie van 
TNT Post ten opzichte van de huidige situatie verder wordt versterkt. Indien TNT Post het gehele 
of een deel van het marktaandeel van Selekt Mail verwerft, betekent dit dat de grootste speler op 
de markt nog groter wordt.

75. In dit alternatieve scenario is het eveneens niet uit te sluiten dat er 
mededingingsbeperkende niet-gecoördineerde effecten kunnen ontstaan, zoals het stijgen van 
prijzen. Dit scenario is echter niet minder mededingingsbeperkend dan overname van Selekt Mail 
door Sandd. Daarbij is verder nog van belang dat met het toevallen van (een deel van het) 
marktaandeel aan TNT Post tevens het bijbehorende volume naar TNT Post gaat. Dit betekent 
dat Sandd, de kleinste van de twee resterende spelers, minder mogelijkheden zal hebben om 
schaalvoordelen te realiseren voor een efficiënte postbezorging (zie punt 37).

76. De NMa heeft ook geen enkele aanwijzing dat regionale spelers in beeld zijn geweest om 
Selekt Mail over te nemen. Bovendien zijn de regionale spelers dermate klein van omvang (zie 
punten 31 tot en met 34) dat het niet aannemelijk is dat zij, individueel dan wel gezamenlijk, een 
landelijke toetreder zijn of kunnen vormen. 

Tussenconclusie

77. Uit het bovenstaande volgt dat het onvermijdelijk is dat Selekt Mail op korte termijn de 
landelijke markt voor geadresseerde zakelijke post zal verlaten en dat de voorbereidingen 
hiervoor reeds medio 2010 zijn getroffen, nog voordat sprake was van de mogelijke overname 
door Sandd. 

                                                          
56 Het effect van dit alternatieve scenario is vergelijkbaar met het alternatieve scenario dat Selekt Mail niet door een andere 
speler wordt overgenomen, maar dat de klanten van Selekt Mail vrijvallen waarna de overige bestaande postbedrijven TNT 
Post en Sandd om deze klanten kunnen concurreren. In dit scenario zouden de overige activa geliquideerd worden.  
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78. Het kan niet worden uitgesloten dat zich significante mededingingsbeperkende effecten 
kunnen voordoen als gevolg van het verdwijnen van Selekt Mail van de Nederlandse markt voor 
geadresseerde zakelijke post. 

79. Gelet op het feit dat Selekt Mail hoe dan ook van de markt verdwijnt en aangezien er geen 
alternatieve scenario’s aannemelijk zijn die minder mededingingsbeperkend zijn dan de 
overname van Selekt Mail door Sandd, is er geen causaal verband tussen de onderhavige 
concentratie en de mogelijke beperking van de mededinging. 

Zienswijze OPTA 

80. Op 6 april 2011 heeft de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) een 
zienswijze ingediend betreffende onderhavige concentratie. In deze zienswijze geeft het College 
van OPTA aan de conclusie van de Raad in dit besluit te onderschrijven.

VI. CONCLUSIE  

81. Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de 
werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 
concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat die concentratie de 
daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 
zou kunnen belemmeren. 

82. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de 
melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. 

Datum: 8 april 2011 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

namens deze: 
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w.g.
Gerard Bakker 
Directeur Directie Mededinging 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te 
Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 


