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AMSTERDAM • Het personeel van ABN Amro
krijgt de komende twee jaar 5,5% meer salaris,
een week extra vakantie en langer partnerverlof
bij geboorte. Dat hebben de bank en de vakbon-
den afgesproken in een nieuwe cao voor twee
jaar, die op 1 januari ingaat. Ouders krijgen niet
langer twee, maar zes weken volledig doorbe-
taald verlof. Er zijn ook afspraken gemaakt over
een nieuwe pensioenrekening. De bonden leg-
gen het cao-resultaat nog voor aan hun leden.

NEW YORK • De Ameri-
kaanse beurzen zijn
donderdag met fraaie
winsten gesloten. Het
nieuws dat de VS en
China in oktober han-
delsoverleg gaan voe-
ren, zorgde voor een
feestelijke stemming op
Wall Street. De Dow
Jones-index sloot 1,4%
hoger. Technologiebeurs
Nasdaq steeg 1,8%. 

Door de toenadering
tussen de VS en China
lagen bedrijven als Ca-
terpillar (+3,5%) en Ap-
ple (+2%) er opgewekt
bij in New York. Zij heb-

ben omvangrijke verko-
pen in China. 

Meevallende banencij-
fers stemden beleggers
eveneens optimistisch.
Volgens loonstrokenver-
werker ADP is de werk-
gelegenheid in het Ame-
rikaanse bedrijfsleven in
juli sterker gegroeid dan
een maand eerder. De
groei bedroeg 195.000
banen. Economen had-
den op een aanwas met
148.000 arbeidsplaatsen
gerekend. Vandaag komt
de Amerikaanse over-
heid met het officiële
banenrapport. 

Feestelijke stemming op
Amerikaanse beurzen

Meer salaris, vakantie
en ouderverlof ABN’ers

CAO-AFSPRAKEN

E
en monopolie op de
postmarkt leidt vol-
gens de ACM tot
prijsstijgingen van
30% tot 40%. En dus

wegen de voordelen niet op
tegen de nadelen, stelt de
consumentenwaakhond na
onderzoek. De postbedrij-
ven zijn perplex. „Er wordt
geen rekening gehouden
met de krimp door de digita-
lisering”, reageert Sandd-
bestuurder Ronald van de
Laar. „Er wordt nu gedaan
alsof we oneindig de prijzen
kunnen verhogen. Maar er
komt een zeker punt dat het
voor bedrijven goedkoper
wordt om een e-mail te stu-
ren. Dit is ook de aanleiding
voor de fusie. De ACM mani-
puleert dit en slaat de plank
volledig mis.”

PostNL en Sandd willen
het kabinet vragen de fusie
alsnog mogelijk te maken
via artikel 47 van de Mede-
dingingswet. Vorig jaar
werd de zogeheten ’postdia-
loog’ georganiseerd, onder
leiding van Marjan Oude-
man. Zij concludeerde dat
de postbedrijven samen
moesten gaan. Het ACM-

oordeel staat daar haaks op. 

Bodemprijs
Hoewel de Tweede Kamer

zich eerder positief uit-
sprak over de toepassing
van artikel 47, zijn een paar
fracties kritischer nu blijkt
dat de ACM de fusie blok-
keert. Vooral de prijsstijgin-
gen zijn een zorg, onder
meer bij D66 en VVD. De af-
gelopen jaren deed de Twee-
de Kamer echter niets tegen
de 100%-prijsstijging van de
postzegel voor de gewone
man. 

Volgens de VVD kan Keij-
zer het ACM-besluit echt
niet zomaar naast zich
neerleggen. „Als een fusie al
aan de orde is, dan moeten

er duidelijke voorwaarden
aan de prijzen gesteld wor-
den”, vindt Kamerlid Arne
Weverling (VVD). 

Staatssecretaris Mona Ke-
ijzer zal, als zij een oordeel
van de ACM voor het eerst in
de historie wil negeren, het
besluit juridisch goed moe-
ten onderbouwen. Het moet
immers niet alleen politiek
stand kunnen houden, maar
ook in een rechtszaal. Hier
valt te denken aan het be-
lang van werkgelegenheid
plus de continuïteit en be-
taalbaarheid, stelt advocaat

Martijn van de Hel van Ma-
verick Advocaten.

Aan het Binnenhof valt bij
ingewijden te horen dat Ke-
ijzer welwillend kijkt naar
de inzet van artikel 47, maar
dat de ACM het haar juri-
disch moeilijk heeft ge-
maakt. De wankele steun in
de Kamer voor deze route
helpt ook niet. 

De Vereniging Grootver-
bruikers Post (VGP ) compli-
menteert de ACM met de
blokkade. „Zo’n monopolist
in de postmarkt kan nadeli-
ge effecten hebben op aan-
palende
markten,
zoals de pak-
ketten- en
drukwerk-
markten”,
aldus VGP.

Beleggers
rekenen
echter op de
interventie van het kabinet.
De koers van het aandeel
PostNL bleef stabiel na de
afwijzing. PostNL en Sandd
verwachten dat de fusie nog
voor het eind van het jaar
zijn beslag gaat krijgen. 

De ACM heeft volgens Van
de Laar gerekend met een
jaarlijkse krimp van 6%, ter-
wijl PostNL en Sandd al vijf
jaar op een krimp van tus-
sen de 9% en 11% zitten. „Het
gaat heel erg hard met de di-
gitalisering. Op deze manier
rekent de ACM ons rijker
dan we zijn. Het is een klink-
klare leugen als je vertelt
dat Sandd tot in de lengte
van dagen winstgevend
blijft. Dan heb je wel een

driedubbele roze bril op”,
zegt Van de Laar over de
noodzaak tot een fusie. De
ACM geeft nog geen details
vrij over de berekeningen.

Volgens de vakbonden ba-
gatelliseert de ACM dat de
postmarkt jaarlijks met 10%
krimpt en vindt het onder-
zoek ’te politiek’. „Op geen
enkele wijze kunnen bezui-
nigingsmaatregelen dit bij-
houden. De stelling dat alles
zo door kan gaan wordt door
de mensen die dagelijks in
de postsector werken abso-
luut niet herkend”, zeggen

vakbonden
FNV, CNV en
BVPP. 

Bedrog
De fusie is om

te komen tot
optimalisatie,
aldus Sandd.
„Dit is bedrog

dat ten koste gaat van
50.000 man personeel. Met
één groot zelfstandig post-
bedrijf is die werkgelegen-
heid gegarandeerd. Daar
kijkt de ACM helemaal niet
naar. Er zijn al ontslagron-
des geweest. Als het aan de
ACM ligt, gaat het een bloed-
bad worden”, stelt Van de
Laar.

Het is voor bestuursvoor-
zitter Herna Verhagen van
PostNL te hopen dat de
goedkeuring er komt, zegt
Jasper Jansen van de Ver-
eniging van Effectenbezit-
ters (VEB). „Zij heeft haar
lot verbonden aan de fusie.
Het niet slagen van de fusie
zou een ramp zijn.”

Thriller fusie PostNL en Sandd
Postbedrijven vestigen hoop op politiek na ’nee’ waakhond ACM

De fusie tussen
PostNL en Sandd is
nog geen gelopen
race, nu de Autori-
teit Consument &
Markt een samen-
gaan blokkeert. De
postbedrijven en
vakbonden manen
de staatssecretaris
tot spoed, maar of
die kan leveren wat
zij willen is de vraag.
door Yteke de Jong en
Jorn Jonker 

door Edwin van der Schoot

AMSTERDAM • Mocht de
politiek een ontheffing
verlenen voor de fusie
tussen PostNL en Sandd,
dan is dat ’een historisch
unicum én passend in de
huidige tijdgeest’. Dat zegt
mededingingsadvocaat
Martijn van de Hel (Mave-
rick Advocaten, niet per-
soonlijk betrokken bij de
voorgenomen PostNL-
Sandd fusie). 

De door de ACM geblok-
keerde fusie tussen
PostNL en Sandd doet
Van de Hel denken aan
zaak nummer 47 uit de
historie van kartelwaak-
hond NMa, de voorganger
van de ACM. Destijds

wilden de RAI en De Jaar-
beurs fuseren. 

Na een ’Nee’ van de NMa,
gingen beide beursuitba-
ters langs bij minister
Jorritsma (Economische
Zaken) voor een onthef-
fing, dezelfde route die de
beide postbedrijven nu
willen volgen. Bij de NMa
leefde, net als bij vakbon-
den en standopbouwers,
de vrees dat een fusie leidt
tot een te grote machtspo-
sitie van de nieuwe organi-
satie op de beurzenmarkt.
Jorritsma weigerde uitein-
delijk in juni 1999 de ont-
heffing. Zij zag ’geen ge-
wichtige redenen van
algemeen belang’. Volgens
de minister was de vrees
van beide beursorganisa-

toren dat de grote interna-
tionale congressen aan
hun neus voorbij zouden
gaan ongegrond. 

„Wanneer de postbedrij-

ven nu wel een ontheffing
zouden krijgen, komen er
allerlei juridische vragen
op. Zoals: „Geeft de ACM
zich gewonnen? Bemoeit
Brussel zich ermee? Gaan
andere partijen nog pro-
cederen bij de rechter?,”
zegt Van de Hel. „Het
klopt dat de tijdgeest is
dat marktwerking op zijn
retour is en dat de politie-
ke bemoeienis groter
wordt. Maar daarmee
komt het onafhankelijke
mededingingstoezicht wel
onder druk te staan.” 

RAI-Jaarbeurs echoot in postfiasco

Directieleden Van Ingen van de
Jaarbeurs (l.) en Minken van de
RAI wilden in 1998 fuseren. 
TLG ARCHIEF

Onafhankelijk
toezicht ACM
onder druk

■ De Autoriteit Consu-
ment en Markt blok-
keert een fusie tussen
PostNL en Sandd.
■ Volgens de ACM leidt
dit tot prijsstijgingen en
kunnen de postbedrij-
ven de krimp van de
post wel opvangen.
■ Vakbonden en post-
bedrijven maken zich
zorgen over de werk-
gelegenheid als de
fusie niet doorgaat.

In het kort

WALL STREET

IRVING • Exxon Mobil heeft zijn belangen in
Noorse olie- en gasvelden verkocht voor $4 mil-
jard dollar. Volgens de Noorse krant Dagens
Nyheter is de koper Vår Energi, waar onder
meer het Italiaanse olie- en gasbedrijf ENI ach-
ter zit. De verkoop betekent dat het Amerikaan-
se olieconcern na ruim een eeuw niet meer
actief is in Noorwegen. Exxon had in juni al
laten weten zijn belangen in Noorwegen te wil-
len verkopen. Het ging daarbij om minderheids-
belangen in ruim twintig velden waarvan de
productie in handen was van Shell en Equinor.
Het bedrijf wilde de verkoop gisteravond aan
persbureau Reuters niet bevestigen.

’Exxon Mobil na eeuw
weg uit Noorwegen’

VERKOOP

’De ACM
slaat de
plank mis’

door Gert van Harskamp

DELFT • DSM gaat de
Biotech Campus in Delft
fors uitbreiden. Het
oude terrein van de
gistfabriek moet het
innovatieve hart van de
biotechnologie worden,
ofwel in de woorden van
DSM het ’Chemelot van
de biotechnologie’.

De Biotech Campus
staat op de 40 hectare
waar Jacques van Marken,
een van de aartsvaders van
het Nederlandse bedrijsle-
ven, precies 150 jaar gele-
den de Nederlandsche
Gist- en Spiritusfabriek
oprichtte. DSM, de ge-
meente Delft, TU Delft,
provincie Zuid-Holland en
Zuid-Hollandse ontwikke-
lingsmaatschappij Innova-
tionQuarter onderteken-
den gisteren een intentie-
verklaring waarin de vijf
partijen afspreken hoe zij
de komende maanden de
samenwerking gaan vorm-
geven.

Banen
Die sa-

menwerking
moet er uit-
eindelijk toe
leiden dat Delft het wal-
halla wordt voor innovatie
en startups in de biotech-
nologie. Dit moet honder-
den banen en tientallen
nieuwe bedrijven aantrek-
ken, verwacht DSM-top-
man Feike Sijbesma. „Ik ga
geen concrete doelstellin-
gen noemen. Dat heb ik bij
Chemelot vijftien jaar ge-
leden ook niet gedaan”,
verwijst hij naar het grote
chemieterrein bij Geleen.
„Ik had toen ook nooit
kunnen vermoeden dat
daar zoveel verschillende

bedrijven zitten, er miljar-
den omzet wordt gedraaid
en het nu aan achtduizend
mensen werk zou bieden.” 

DSM zet volop in op bio-
technologie en wil hierbij
zijn kennis op het gebied
van patenten graag delen
met startups. Sijbesma:
„Biotech is nu goed voor
20% van onze omzet, maar

dat aandeel zal heel snel
groeien.”

Nu al is de Biotech Cam-
pus een keuken voor be-
langrijke innovaties voor
de voedingsindustrie. Zo
is er een duurzame zoet-
stof ontwikkeld die DSM
samen met Cargill vanaf
komend jaar gaat produce-
ren in de Verenigde Sta-
ten. Ook heeft het concern
een algenolie ontwikkeld
als duurzame voedingsstof
voor zalm.

Edith Schippers, voor-
malig VVD-minister van

Volksgezondheid en de
huidige president van
DSM, benadrukt het be-
lang van de uitbreiding
van de campus in Delft. Zij
maakt zich grote zorgen
over de innovatiekracht
van Nederland: „Neder-
land is op de lijst van on-
derzoek en ontwikkeling
gedaald van de negende
naar de elfde plek. Wij
moeten juist onze koppo-
sitie beschermen.”

Brutaal
Minister Eric Wiebes

van Economische Zaken
onderschrijft de zorg van
Schippers: „Nederland is
goed in innovatie, maar we
hebben twee problemen.
Het bedrijfsleven besteedt
er niet veel euro’s aan en
we weten innovaties niet
heel goed te vermarkten.
We moeten uiteindelijk
brutaler worden.” Om als
land het verdienmodel
overeind te houden, vindt
de minister initiatieven
als Biotech Campus ’van
levensbelang’ voor de Ne-
derlandse economie.

’Gist wordt Chemelot
van biotechnologie’

Biotech
Campus
Delft moet
het hart
van de
wereldwij-
de innova-
tie in de
biotechno-
logie wor-
den.
FOTO: ANP 

Na 150 jaar nieuw
leven voor gistfabriek

Forse investering uitbreiding Biotech Campus DSM

herinneren van afspraken,
pilots, tariefverlagingen en
het inperken van ritten.

door Yteke de Jong

HAARLEM • Een groep
PostNL-managers heeft
last van geheugenverlies
in de zaak van de failliete
onderaannemers Plieger
Snel Transport (PST) uit
Valkenburg.

Vier voormalige en huidi-
ge PostNL-medewerkers
werden gisteren gehoord in
de rechtbank in Haarlem
over betrokkenheid in de
zaak van de gebroeders Ger-
ben en Johan Plieger. Het in
2015 failliet verklaarde PST
probeert bewezen te krijgen
dat PostNL het bedrijf bena-
deeld heeft. Bij de hoorzit-
ting bleek dat de betrokken
PostNL-medewerkers zich
inhoudelijk weinig meer

De Pliegers en PostNL lig-
gen al vanaf 2013 met elkaar
in de clinch. Het postbedrijf
wilde samenwerken, maar
vlak nadat dit was beklon-
ken werden vergoedingen
verlaagd en ritten ingekort.
De Pliegers trokken aan de
bel bij PostNL, waarna een
stoet van managers en di-
recteuren zich met de on-
deraannemer bemoeide.

Laurens Tuinhout, Remco
van Veenendaal, Sipke Plat
en Bart Willems bevestig-
den gisteren allemaal con-
tact te hebben gehad met de
voormalige onderaannemer
en dat die aan bel had ge-
trokken toen die het hoofd
niet meer boven water kon
houden. Verder hielden de
PostNL-managers het vaag.

Er werd om de vraag heen
gedraaid of er al dan niet
was gekoerst op een samen-
werking. „Ze wilden meer
samenwerking tussen hun
pakkettendienst en PostNL.
Ik wist dat ze er mee bezig
waren om dat vorm te ge-
ven”, zei Tuinhout. Van Vee-
nendaal kon zich simpelweg
geen beloften herinneren.
„Ik weet dat ze allerlei acti-
viteiten en plannen hadden.
Maar of ze plannen hadden
voor een eigen pakketbe-
drijf weet ik niet. Ze waren
enthousiast”, verklaarde
Willems.

De gebroeders Plieger
raakten onder meer hun
huis kwijt door het faillisse-
ment. De zaak wordt op 26
september vervolgd. 

Geheugenverlies plaagt PostNL’ers

De gebroeders Plieger voor de
rechtbank in Haarlem.
FOTO MICHEL VAN BERGEN


