Samenvoeging TLN en GVN een ‘bijzonder en complex’ proces

‘Mooi staaltje tea

Het samenvoegingproces van TLN en Goederenvervoer Nederland (GVN), voormalig
onderdeel van KNV, heeft ruim 3 jaar geduurd. Een relatief lange tijd, maar gezien
de emotie en complexiteit alleszins begrijpelijk, aldus de betrokkenen.

H

et nieuwe, kleurige logo van TLN
is sinds 1 januari 2011 zichtbaar
op vlaggen, panden, briefpapier,
website en andere TLN-uitingen.
Het nieuwe logo luidt een nieuw tijdperk
in nu de samenvoeging van TLN met GVN
RI¿FLHHOHHQIHLWLV$DQGLWVDPHQJDDQLV
door de betrokken partijen 3 jaar lang hard
JHZHUNW$OH[DQGHU6DNNHUVYRRU]LWWHUYDQ
7/13HWHU6LHUDWGLUHFWHXUYDQ7/1HQ
notaris Harriët van Zenderen van Trajectum

Notariaat in Utrecht, praten er over na. Ook
de zaken die in het kader van de samenvoeging op zowel korte, als lange termijn
nog staan te gebeuren, passeren tijdens dit
gesprek de revue.

Statuten wijzigen
Het samengaan van TLN en GVN is niet
zomaar uit de lucht komen vallen. Omdat er
vanuit beide organisaties altijd een drang is
geweest naar elkaar toe te kruipen, is er ook

DOOR ANNELIES VAN STIJN

in het verleden al veel vaker gepraat over
een eventueel samengaan. Vanaf december
2007 is er door de bestuursleden van beide
organisaties veel en uitgebreid gepraat over
een mogelijke fusie en zijn de betrokkenen
de mogelijkheden voor een samengaan echt
gaan bestuderen en formaliseren. ‘Wat mooi
XLWNZDP¶YHUWHOW6DNNHUVµLVGDWZHORVYDQ
een mogelijke fusie binnen TLN bezig waren
met het wijzigen van de statuten, evenals met
het voeren van een discussie over het toene-
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eamwerk’
mende belang van logistiek als aandachtsgebied. Voor wat betreft het wijzigen van de
statuten waren we met TLN in 2008 duidelijk
in een nieuwe ontwikkelingsfase beland van
de zogenoemde verenigingscyclus. TLN was
aardig op weg zich te ontwikkelen tot een
vereniging waar de algemene ledenvergadering een andere rol gaat spelen. We ontwikkelden ons meer en meer tot een vereniging
waar het DB alleen een toezichthoudende
UROKHHIW'DDUHQWHJHQKHHIWKHW$%GHURO
van het feitelijke bestuur. In zo’n proces is
het goed de statuten van de vereniging eens
tegen het licht te houden en aan te passen aan
de ontstane situatie. TLN heeft immers nogal
wat deelmarkten, kringen en onderverenigingen en niet iedere vereniging functioneerde
nog volgens de op dat moment geldende
statuten.’

Structuur op orde
In het voorjaar van 2009 is notaris Van Zenderen hiermee voor TLN aan de slag gegaan.
Precies in de tijd dat ook de onderhandelingen over een eventuele fusie met GVN gaande waren. De notaris vertelt: ‘Het mooie was
dus dat we de structuur van TLN helemaal op
orde hadden toen de samenvoeging formeel
geregeld moest gaan worden, te weten maart
2010. Daardoor konden we GVN naadloos
inpassen. Een done deal, waardoor we boven
de bestaande TLN-vereningen niet een aparte
vereniging TLN-GVN hoefden te plaatsen’.
6LHUDWYXOWDDQµ%HODQJULMNLQKHWVDPHQvoegingproces was ook dat we juist door de
nieuwe statuten duidelijkheid konden geven
aan de GVN over onze structuur. Die technische kant en de steun daarin van de notaris
zijn van belang geweest om twijfelaars aan
de kant van KNV te kunnen laten zien dat de
verschillende deelmarkten, kringen en onderverenigingen van TLN er juist voor zorgen
dat er dynamisch kan worden geopereerd
binnen één vereniging en de verschillende
leden allemaal een eigen plek hebben, ook de
voormalig GVN-leden’.

Gevoeligheden
Zoals tijdens vrijwel iedere fusie of over-

name het geval is, liep de notaris ook dit keer
tegen gevoeligheden aan. ‘Vanaf het begin
was duidelijk dat GVN het samengaan van
de twee verenigingen niet wilde betitelen als
IXVLHRIRYHUQDPH$OVMXULVWPRHWMHMHGDQ
bezinnen op een term waar beide partijen
zich in kunnen vinden. Uiteindelijk is er voor
samenvoeging gekozen. Een term zonder
enige juridische beladenheid.’ Voordat het
JHVSUHNYHUGHUJDDWSULMVW6LHUDWQRWDULV9DQ
Zenderen over de manier waarop ze weet om
te gaan met deze gevoeligheden. ‘Veel notarissen zijn puur jurist en missen het praktijkgevoel. Zij voelde al na één gesprek feilloos
aan hoe de hazen liepen. De juridische kant
moet je goed regelen, maar twee werelden
bij elkaar brengen is minstens zo belangrijk.

Eenwordingsproces
was zaak van lange
adem
Zeker als het gaat om het samenvoegen van
WZHHYHUHQLJLQJHQZDDUELMGH¿QDQFLsOH
paragraaf, anders dan in het bedrijfsleven,
ondergeschikt is aan het doel.’ Van Zenderen
beaamt dat het belangrijk is om te kunnen
meevoelen met de praktijk en ook te kunnen
bewegen als jurist. Bij verenigingen is nu
eenmaal sprake van een andere dynamiek.
Leden van een vereniging voelen zich eigenaar zoals bij een voetbalclub, of gebruiker
]RDOVELMGH$1:%%LM7/1HQ*91OHGHQ
spelen beide factoren. Het is hun club die
hun belangen behartigt.’

Vertrouwen
Het is volgens haar dan ook erg belangrijk
de leden met openheid en respect tegemoet
te treden, zoals TLN dat heeft gedaan tijdens
de algemene ledenvergadering in november
2010. ‘Heb je als voorzitter of bestuur niet
het vertrouwen van de leden, dan zou de
VDPHQYRHJLQJJHKHLG]LMQPLVOXNW¶6DNNHUV
YXOWDDQµ9RRUMHKHWZHHW]RXGH$/9]LMQ

Harriët van Zenderen: ‘Uiteindelijk is er voor
samenvoeging gekozen.’

ontaard in een Poolse Landdag. Het is goed
dat wij tijdens verschillende vergaderingen
al uitvoerig zijn ingegaan op een mogelijke
fusie.‘ Hoewel beide partijen graag wilden
komen tot één vereniging, was het eenwordingsproces een zaak van lange adem. De notaris legt uit: ‘Dat had alles te maken met de
FRPSOH[LWHLW+HWSUREOHHPZDVGDWGHIHGHratie KNV niet als geheel over zou gaan naar
TLN, alleen Goederenvervoer Nederland. De
RQGHUGHOHQVSRRUJRHGHUHQYHUYRHUEXVWD[L
en openbaar vervoer blijven verbonden aan
de federatie KNV. KNV en GVN moesten
dus worden ontvlochten en dat had nogal wat
voeten in de aarde. Zo waren er geen aparte
jaarrekeningen en stonden de medewerkers
die voor GVN werkten op de loonlijst van de
KNV-federatie. Om die reden moest er een
tripartite-overeenkomst komen tussen TLN,
.19HQ*91HQGDWPDDNWGH]DNHQH[WUD
ingewikkeld. ’

Doorbraak forceren
Nadat de onderhandelingen in 2009 echt zijn
gaan lopen en er in maart 2010 een akkoord
ODJKHW]RJHQRHPGHµ$NNRRUGYDQ9LDnen’, was de kogel in september nog steeds
niet door de kerk. Emotie was daarbij het
VOHXWHOZRRUG2PGDW6LHUDWHQ9DQ=HQGHUHQ
het begin september tijd vonden om spijkers
met koppen te slaan, is op maandagavond 6
VHSWHPEHUHHQELMHHQNRPVWEHOHJG6LHUDW
‘Ik dacht toen: al duurt het de hele nacht, ik

Transport & Logistiek - 2011 • 01

T01_2011_10-13_Fusie.indd 11

11

10-1-2011 15:30:21

moment merkten we over welke kwaliteiten de notaris beschikte.
Naast haar specialistische juridische kennis op het gebied van verenigingen/stichtingen en inlevingsvermogen als het gaat om de emotie
die speelt bij verenigingen, bleek ze snel en slagvaardig tijdens het
verdere verloop van vooral de technische kant van het samenvoeJLQJSURFHV2RNKDDUSDUDWHNHQQLVLVSULM]HQVZDDUGLJ¶DOGXV6LHUDW
Uiteindelijk zijn eind november alle handtekeningen gezet onder
de samenvoegingsovereenkomst. ‘Ik heb nog nooit zoveel paraIHQJH]HW¶YHUWHOW6DNNHUVODFKHQGµ(QDOPHWDOHHQPRRLVWDDOWMH
WHDPZHUN¶6DNNHUV6LHUDWHQDQGHUHOHGHQYDQKHW07YDQ7/1]LMQ
in oktober en november op bezoek gegaan bij de GVN-leden. ‘Het is
belangrijk met iedereen persoonlijk kennis te maken en te vertellen
ZDW7/1YRRUKHQNDQEHWHNHQHQ$QGHUVGDQELMHHQIXVLHJDDQGH
leden van GVN in dit geval niet automatisch over naar TLN’, aldus
6LHUDW:DW6LHUDWOHXNYRQGWLMGHQVGHEH]RHNHQZDVGDWGHUHDFWLHV
‘overweldigend positief’ waren. ‘De meeste mensen hadden moeite
met afscheid nemen van hun federatie, maar toen het eenmaal zover
ZDVZDVKHWRRNJRHG¶6DNNHUVYHUZDFKWGDWJHHQHQNHOYRRUPDOLJ
GVN-lid zal afhaken.
Peter Sierat: ‘De voormalig GVN-leden moeten een eigen plek hebben binnen
deelmarkten waar ze zich thuis voelen.’

vertrek niet voordat we eruit zijn. Uiteindelijk was alles binnen twee
uur geregeld.’ Volgens Van Zenderen zijn tijdens die bijeenkomst de
pijnpunten eindelijk boven tafel gekomen en waar nodig puntjes op
de i gezet. ‘Zo werd duidelijk dat het KNV na de samenvoeging nog
controle wilde houden op het naleven van de overeenkomst. Omdat
wij vonden dat KNV vanaf 2011 GVN los moest laten, hebben we
een clausule opgenomen dat de voormalig GVN-leden het bestuur
daarop zou kunnen aanspreken. Verder hebben wij erop gestaan dat
GVN, dat nog genoemd staat in de statuten van de federatie KNV,
daaruit geschrapt werd. Omdat KNV de statutaire wijziging pas
in 2011 zal doorvoeren, heeft de notaris van KNV op ons verzoek

Tijdens bedrijfsbezoeken waren
reacties overweldigend positief

Toekomst
,QPLGGHOVKHHIW6DNNHUVRRNGHHHUVWHFRPPLVVLHYHUJDGHULQJELMJHwoond van het gremium Vervoerend Nederland dat in het leven is
geroepen om het contact in stand te houden tussen TLN en de KNVfederatie. ‘Het was een plezierige gedachtenuitwisseling tussen TLN
en de vier onderdelen van de KNV-federatie over wat er speelt in de
diverse sectoren. Die prettige sfeer geeft aan dat we klaar zijn voor de
WRHNRPVW¶9ROJHQV6LHUDWLVGHEHODQJULMNVWHWDDNLQRPGHZHUkelijke integratie ook feitelijk tot een succes te maken. ‘We moeten
veel energie steken in het zich thuis laten voelen van de voormalig
GVN-leden binnen TLN. Verder zal de nieuwe deelmarkt Logistiek
HQ6XSSO\&KDLQVGLWMDDUHFKWKDQGHQHQYRHWHQNULMJHQ2SGHODQJH
termijn zullen ook de twee cao’s moeten worden omgevormd tot een
HQNHOHFDR$OPHWDOKHEEHQZHHUYHHOYHUWRXZHQLQGDWGHVDPHQvoeging en alle activiteiten die daaruit voortvloeien goed verlopen.
Zeker als dat gaat met de inzet en de betrokkenheid van de afgelopen
jaren.’

een legal opinion over deze kwestie afgegeven. Daarnaast bleek de
KNV-federatie er veel belang aan te hechten zwart op wit te krijgen
dat de voormalige GVN-leden voorlopig gebruik zouden mogen
blijven maken van de KNV-cao. Ook wilden KNV en GVN geregeld
hebben dat er vier in plaats van de drie afgesproken GVN-leden in
het bestuur van TLN zouden plaats nemen. Dat hebben we allemaal
geregeld.’ Naast het oplossen van bovengenoemde pijnpunten, is
YROJHQV6DNNHUVRRNKHWLQKHWOHYHQURHSHQYDQGHQLHXZHGHHOPDUNW
/RJLVWLHNHQ6XSSO\&KDLQVYRRUJURWHOHGHQYDQEHODQJJHZHHVW
voor de uiteindelijk doorbraak. ‘De voormalig GVN-leden moeten
immers een eigen plek hebben binnen deelmarkten waar ze zich thuis
voelen.’ Ook het benoemen van Willem Heeren, voormalig voorzitter
van KNV en inmiddels vice-voorzitter van TLN, tot voorzitter van
de adviescommissie voor strategische en beleidsontwikkelingen van
TLN is een belangrijke stap in het samenvoegingproces.

Positieve reacties
Na die bewuste maandagavond was het vooral zaak de technische
kant van de zaak verder te regelen. Van Zenderen was daar al sinds
KHWµ$NNRRUGYDQ9LDQHQ¶LQPDDUWYRORSPHHEH]LJµ2SGDW

Alexander Sakkers: ‘De prettige sfeer geeft aan dat we klaar zijn voor de
toekomst.’
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